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1. IESTĀDES VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS  
 

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas vidusskola „PREMJERS” (turpmāk – 

Skola) ir Akciju sabiedrības „Izglītības Nams” dibināta privāta vispārējās vidējās izglītības 

iestāde, kura īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību 

programmas. 2000.gada oktobrī  tika nodibināta izglītības iestāde ”ISMA Koledža”. 

2001.gadā izglītības iestādei tiek mainīts nosaukums „Informācijas sistēmu privātā 

vidusskola”, bet no 2008.gada  –  „Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas 

vidusskola „PREMJERS”. 

2008.gadā Skolas dibinātājs Akciju sabiedrība „Izglītības Nams” uzsāka  Eiropas 

Reģionālā attīstības fonda projekta „ISMA laboratoriju un informācijas nodrošinājuma 

sistēmas modernizācija. Projekta Nr.3DP/3.1.2.1.1./091IPIA/VIAA/001.” īstenošanu, kura 

laikā renovēja Skolas ēku un Skola pārcēlās uz telpām Visvalža ielā 6, Rīgā. 

2011.gadā Skola un augstskola „Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola” (turpmāk 

– ISMA) atsāka darbu  renovētajā ēkā Lomonosova ielā 1, k-7. Skolas mācību telpu platība 

ir 1900 m
2
. Skolas dibinātājs un  Skolas vadība nepārtraukti turpina darbu, lai uzlabotu 

mācību vidi un izglītojamiem nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu, kā arī  pieejamību 

jaunākajām tehnoloģijām. Turpinās Skolas un tai pieguļošās teritorijas labiekārtošana.  

Skola saskata savu attīstību ciešā sadarbībā ar augstskolu „ISMA”, kas piedāvā 

daudzveidīgas iespējas izglītojamiem, piemēram, karjeras izglītībā, nodrošinot izglītojamos 

ar zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai 

līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai, kā arī izglītības turpināšanai. Arī 

pedagogiem profesionālajā izaugsmē – dalību konferencēs, tai skaitā starptautiskās. Notiek 

sadarbība arī pedagoģiskā personāla sadarbības jomā, piemēram, vidusskolā strādā 

augstskolas mācībspēki, bet daži no vidusskolas pedagogiem ir lektori augstskolā. Abpusēji 

notiek pedagogu pieredzes apmaiņa un veidojas pedagoģiskā pieredze atšķirīgās izglītības 

pakāpēs un veidojas ciešāka sadarbība starp abām izglītības iestādēm. 

Skolas tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru 

kabineta noteikumi, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Skolas Nolikums, Skolas iekšējo 

kārtību reglamentējošie akti. Skolā mācības notiek latviešu valodā, mazākumtautību valodā - 

krievu un angļu valodā. Izglītojošo darbību reglamentē izglītības programmas. Pedagogi 

mācību darbā izmanto Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātās mācību priekšmetu 

paraugprogrammas vai pašu izstrādātās programmas. Tās izvērtē Skolas metodiskās 

komisijās un apstiprina Skolas direktore. Izglītības programmas ir sagatavotas tā, lai mācību 

process būtu bilingvāls, atsevišķi mācību priekšmeti sākot no 1.klases tiek apgūti bilingvāli: 

latviešu un krievu valodā; vidusskolā – padziļināt zināšanas latviešu valodā, matemātikā, 

biznesa angļu valodā. Sākot no 5.klases Skola piedāvā izglītojamajiem, pamatojoties uz 

vecāku iesniegumiem, papildus apgūt sekojošas svešvalodas: vācu, franču vai spāņu 

valodas. Īpaša uzmanība tiek pievērsta angļu valodas apgūšanai, sākot no 1.klases tiek 

piedāvātas papildus angļu valodas fakultatīvas nodarbības.  

Izglītojamo uzņemšana Skolā notiek atbilstoši 2015. gada 13. oktobra Ministru Kabineta 

noteikumiem Nr. 591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs 

un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo 

klasi”. Uzņemšanas procesā bieži nepieciešams uzaicināt izglītojamā mācību sasniegumu 

vērtēšanas komisiju triju pedagogu sastāvā, lai novērtētu ārvalstu izglītojamo valodu 

prasmes, apgūto mācību saturu, mācību sasniegumus un iepriekš iegūto izglītību un sniegtu 

rekomendācijas par izglītojamā uzņemšanu viņa vecumam un vajadzībām atbilstošā klasē, 

ievērojot iepriekš apgūtā mācību satura pēctecību.  

Skolā tiek veidotas mazas klases (skat. 2. tab.). Viduvēji izglītojamo skaits, kas mācās 

kopā, ir 13 – tas nodrošina iespēju lielā mērā koncentrēties uz individuālu pieeju mācību 

saturam. 
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Izglītojamo skaits Skolā pedējo piecu gadu garumā ir stabils. Izglītojamo skaita dinamika 

pa gadiem redzama 1. tabulā.  

 

1.tabula. Izglītojamo skaita izmaiņas no 2015./2016.m.g. līdz 2019./2020.m. g. 

 
Mācību gads 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 

Izglītojamo  

skaits 

201 205 198 190 201 

Izglītojamo 

skaits 1.klasē 

10 9 10 6 16 

Izglītojamo 

skaits 10.klasē 

26 20 16 16 13 

 

2.tabula. Izglītojamo sadalījums pa klašu grupām 2019.gada 1.septembrī 

 
Klašu grupa Izglītojamo skaits Klašu skaits Vidējais izglītojamo 

skaits klasē 

1. – 4. klases 53 4 13 

5. – 9. klases 102 10 10 

10. – 12. klases 46 4 11 

 

Skolas kolektīvam laika gaitā ir izdevies piesaistīt arvien lielāku izglītojamo skaitu 

1.klasē. 

Lielākā daļa no 10.klašu izglītojamiem pamatizglītību ieguvuši Skolā. Skolai nozīmīgs ir 

izglītojamo skaits,  kuri mācās pamatizglītības programmā un plāno turpināt izglītību vidējās 

izglītības programmās un, iespējams, arī augstskolā ISMA. 

Skolā pārsvarā mācās Rīgas pilsētā deklarētie bērni (79% izglītojamie), bet ir 

izglītojamie, kuru deklarētā dzīvesvieta ir kāds no Pierīgas novadiem (21% izglītojamie). 

Skola, atbilstoši sabiedrības pieprasījumam un izglītojamo vēlmēm, īsteno 

mazākumtautību izglītības programmas: 

 Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121); 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena mazākumtautību programma 

(kods 31011021); 

 Vispārējas vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

mazākumtautību programma (kods 31013021); 

 Vispārējas vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību 

izglītības programma (kods 31012021). 

Skolas īstenotās izglītības programmas atbilst pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības programmu paraugiem un Valsts standartiem. Izglītības programmās tiek veiktas 

nepieciešamās izmaiņas atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem. 

Mainoties situācijai izglītības jomā un palielinoties sabiedrībā pieprasījumam pēc 

eksaktajām izglītības programmām, Skola 2019./2020.mācību gadā 10.klasē uzņēma 

izglītojamos izglītības programmā: Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību programma.  

 

3.tabula. Izglītības programmas. Izglītojamo skaits 2019.gada 1.septembrī 

 
Programmas nosaukums Izglītojamo 

skaits 

Pamatizglītības mazākumtautību programma 155 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma 36 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

mazākumtautību programma 

10 
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Skolā mācību process notiek pēc klašu un kabinetu sistēmas. Mācību darba organizācijā 

dominē klašu sistēma, kas palīdz radīt skolēniem atbildības sajūtu par sakoptu apkārtējo vidi 

- savu klases telpu, kā arī palīdz veidot labu mikroklimatu klases kolektīvā.   

2019./2020.m.g. izglītības programmu īstenošanu nodrošina 38 pedagogi. Pedagogu 

kolektīva lielāko daļu (71%) veido pedagogi vecumā no 45 līdz 60 un vairāk gadiem. 

 

4.tabula. Pedagogu  sadalījums pēc vecuma 2019.gada 1.septembrī 

 

24 un 

jaunākie 

30-34 

gadi 

35-39 

gadi 

40-44 

gadi 

45-49 

gadi 

50-54 

gadi 

55-59 

gadi 

60 gadi 

un vairāk 

1 4 1 5 8 4 7 8 

 

Skolas metodiskā darba pamats un nodrošinājums ir mācību priekšmetu metodiskās 

komisijas. 

Pedagogu ikdienas darba kvalitāti apliecina izglītojamo mācību sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos.  

Pedagogi izglītojamos sagatavo dalībai mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, 

vada zinatniski pētnieciskos darbus.  

Skolas sociālā vide ir labvēlīga un droša. Izglītojamie, kas pārnākuši no citām skolām, 

ātri adaptējas Skolas vidē. Izglītojamiem ir iespēja vērsties pie Skolas vadības un 

pedagogiem pēc palīdzības vai padoma. Izglītojamo un pedagogu savstarpējā attieksme ir 

labvēlīga un cieņpilna. 

Skolā strādā sertificēts medicīnas darbinieks - ārste.  

Bibliotēka Skolai un ISMA ir vienota un darbu vada kvalificēta bibliotekāre. Lasītājiem 

bibliotēkā ir iespēja iegūt informāciju no dažādiem avotiem: mācību literatūra, zinātniskā 

literatūra, daiļliteratūra, periodika u.c. Izglītojamiem un pedagogiem ir nodrošināta piekļuve 

ISMA elektroniskajai bibliotēkai, Starptautiskajai Valūtas fonda elektroniskajai bibliotēkai, 

EBSCO pētniecības datu bāzei un brīvpieejas (open access) zinātniskajām e-datu bāzēm un 

platformām. Bibliotēkā arī atrodas tehnika mācību materiālu drukāšanai un pavairošanai, kā 

arī datori ar interneta pieslēgumu. 

Skolas pastāvēšanas laikā ir izveidojušās tradīcijas, kuras veido tradicionālie pasākumi: 

Zinību diena, Miķeļdiena, Skolotāju diena, Helovīns, izglītojamo radošo darbu izstādes, 

vecāku dienas, Latvijas Republikas proklamēšanai veltītas svētku pasākumi, Ziemassvētku 

eglītes, Svētā Valentīna diena, Meteņu gadatirgus, Mātes diena, Pēdējais zvans, izlaiduma 

vakari, mācību priekšmetu metodiskās nedēļas, projekta nedēļas, labdarības nedēļas. Skolas 

kolektīvs turpina kopt tradīcijas, kuras ir pastāvējušas kopš Skolas dibināšanas, bet 

vienlaicīgi tiek veidotas arī jaunas. 

Skolas pašvērtējuma ziņojuma izstrādē piedalījās viss pedagogu kolektīvs. Materiāli 

ziņojumam iegūti no Skolas datu bāzes, intervijām, aptaujām, piemēram, pedagogu viedoklis 

par Skolas attīstības dažādiem aspektiem, vecāku un izglītojamo viedokli, kā arī izglītības 

iestādes dokumentu un materiālu analīze. Mācību darba rezultāti analizēti par pēdējiem 3 

mācību gadiem, akcentējot 2019./2020. mācību gada rezultātus. 
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1. attēls. Pedagoģisko darbinieku izglītība 

 
Attēlā ir redzams, ka visiem Skolas pedagogiem ir augstākā izglītība, vairāk nekā 50 % 

pedagogiem ir maģistra grāds un 3 pedagogiem ir doktora grāds, kas sastāda 7,9 % no 

kopēja pedagogu skaita. 

Pedagogu izglītība tiek regulāri papildināta un pilnveidota tālākizglītības kursos un 

semināros. Pedagogi pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos: 

 pedagogu profesionālā pilnveide, balstīta kompetenču pieejas mācību saturā 

īstenošanā; 

 tehnoloģiju lietošanas prasmes pedagoģiskajā procesā, tai skaitā dažādu mācību 

platformu izmantošana mācību procesā. 

Pedagogu izglītības līmenis atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.  

 

2.attēls. Pedagoģisko darbinieku darba stāžs 

 

 
Tāpat kā daudzās valsts skolās, arī mūsu Skolā vērojama pedagogu vidējā vecumā 

pieaugums. Diemžēl, arvien mazāk pedagoģisko augstskolu absolventu izvēlas savu dzīvi 

saistīt ar skolu. Mēs meklējam dažādus risinājumus, lai Skolai piesaistītu jaunus, 

strādātgribošus pedagogus no citām valsts pilsētu reorganizētajām un slēgtajām izglītības 

iestādēm. 

Skolas budžetu veido vairāki finansējuma avoti, kuri ir ļoti būtiski jebkuras privātas 

izglītības iestādes pastāvēšanai. Skolai ir centralizētā grāmatvedība kopā ar ISMA un tā 

ietilpst A/S ,,Izglītības nams” kopējā grāmatvedības struktūrā. Galvenie finansējuma avoti: 

 valsts mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku atalgojumam; 

 mācību maksa, sadarbības partneru ziedojumi tiek novirzīti komunālo maksājumu 

       nodrošināšanai un uzturēšanai, mācību līdzekļu un palīglīdzekļu, tehnoloģiju u.c. 

       iegādei; 

 ESF projektu un citu projektu finansējums; 

 Skolas sniegto maksas pakalpojumu (telpu un inventāra noma) ieņēmumi. 
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Misija: veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas ļautu 

izglītojamajiem ar dažādu sociālo un kultūras izcelsmi iegūt un pilnveidot savas zināšanas un 

prasmes, paplašināt saziņas robežas, lai pārvarētu esošos šķēršļus (ieskaitot valodu) un 

attīstītu savstarpējās attiecības, kuru pamatā ir savstarpēja cieņa, un lai izveidotu humānu 

kopienu, kas sastāv no aktīvu, labi izglītotu, konkurētspējīgu, radošu, uz iniciatīvu vērstu 

personību. 

 
 

Vīzija: 

 Skola - mūsdienīga, radoša, tradīcijām bagāta, kvalitatīvas izglītības, konkurētspējīga 

            izglītības iestāde mainīgajā pasaulē 

 Pedagogs – inovatīvs, radošs, saprotošs, uz sadarbību vērsts 

 Skolēns – mērķtiecīgs, zinātkārs, atbildīgs, pozitīvs, draudzīgs 

 Vecāks – atvērts sadarbībai, līdzatbildīgs, uzticas skolai  

 

Vērtības: 

 atvērta domāšana 

 sadarbība 

 cieņa 

 rīcība 

 atbildība 

 

 

3.attēls. Skolas vīzija 

 
 

2.1. MISIJA, VĪZIJA 

2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 
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4.1. MĀCĪBU SATURS 

4. SKOLAS SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU 

ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

2.2. MĒRĶI  
 

 Īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, kuru galvenos 

mērķus nosaka valsts vispārējās izglītības standarti. 

 Īstenot izglītības programmu galvenos mērķus un uzdevumus, izglītojamiem 

nodrošināt iespēju apgūt zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas 

nepieciešamas izglītības turpināšanai, pilsoniskai līdzdalībai un sociālai integrācijai, 

nodarbinātībai, personiskai izaugsmei un attīstībai, veidot izglītojamā prasmi 

patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī motivēt mūžizglītībai un apzinātai 

karjerai. 

2.3. UZDEVUMI  
 

 Novērtēt izglītības procesa kvalitāti un plānot tālāko darbību. 

 Izvēlēties izglītības darba metodes un formas. 

 Sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu izglītojamajiem 

obligātās pamatizglītības ieguvi un vispārējās vidējās izglītības ieguvi. 

 Gatavot izglītojamos aktīvai līdzdarbībai sabiedriskajā dzīvē, lēmumu pieņemšanai 

demokrātiskā sabiedrībā, spējai uzņemties atbildību, risinot kopīgas problēmas. 

 Radīt iespējas pieredzes iegūšanai un pašizteiksmei, kas veicina izglītojamo 

vēlēšanos mācīties, rosina iztēli un attīsta spēju neatkarīgi spriest un izteikt savu 

viedokli. 

 

3.IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE  
 

Skolas iepriekšējā akreditācija notika 2015.gadā un Skola tika akreditēta bez ekspertu 

komisijas, tāpēc nav ekspertu ieteikumu trūkumu novēršanai. Neskatoties uz to, esam aktīvi 

strādājuši, lai pilnveidotu un kvalitatīvi uzlabotu Skolas dokumentāciju, un Skolas izstrādāto 

iekšējo dokumentu sagatavošanas  procesu, iesaistot procesā gan pedagogus, gan izglītojamos. 

 

 

Mācību process Skolā tiek īstenots atbilstoši licencētām pamatizglītības un vidējās izglītības 

programmām. Pārskats par izglītības programmām un izglītojamo skaitu tajās attēlots 5. tabulā. 
 

5.tabula. Pārskats par izglītības programmām un izglītojamo skaitu 

 
Izglītības 

programma 

 

IP licence 

Akredit. 

termiņš 

Izglītojamo 

skaits 

2017./2018. 

Izglītojamo 

skaits 

2018./2019. 

Izglītojamo 

skaits 

2019./2020. 
 Numurs Datums Datums Sākumā Beigās Sākumā Beigās Sākumā Beigās 

Pamatizglītības 
mazākumtautību 
programma 
(21011121) 

V-8026 30.06.2015 01.04.2021 
 

133 132 129 128     154 161 
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Vispārējās 
vidējās izglītības 
vispārizglītojošā 
virziena 
mazākumtautību 
programma 
(31011021) 

V-7744 23.12.2014 01.04.2021 
 

39 43 46 45       36 36 

Vispārējās 
vidējās izglītības 
matemātikas, 
dabaszinību un 
tehnikas virziena 
mazākumtautību 
programma 
(31013021) 

V-7748 23.12.2014 01.04.2021 22 21 15  15      10 10 

Vispārējās 
vidējās izglītības 

humanitārā un 

sociālā virziena 

mazākumtautību 

programma 

(31012021) 

 V-7746 23.12.2014 31.07.2018 4 - - - - - 

Kopā       198      196      190     188     200       207 

 

Izglītības programmas atbilst pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu 

paraugiem un standartiem. Lai izglītības programmas atbilstu ārējos normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām, veikta visu agrāko izglītības programmu pārlicencēšana. 

Pedagogu īstenoto mācību priekšmetu paraugprogrammu un izstrādāto mācību priekšmetu 

programmu izvēle ir apstiprināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Pedagogi pārzina izglītības standartus, mācību priekšmetu saturu, mērķus, uzdevumus. 

Pedagogiem ir zināmas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas formas un kārtība. 

Pedagogi strādā, ievērojot ārējos un iekšējos normatīvos aktus, to skaitā Skolas izstrādāto 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

Mācību priekšmetu stundu saraksts atbilst licencētajām izglītības programmām, ir veidots 

saskaņā ar mācību plānu, izglītojamo mācību stundu slodze nepārsniedz Izglītības likumā 

noteiktās prasības. Ar mācību priekšmetu stundu sarakstu un tajā veiktajām izmaiņām 

iespējams iepazīties Skolas informatīvajā stendā un skolvadības sistēmā E-klase. 

Skolas vadība pārrauga mācību priekšmetu programmu, mācību sasniegumu vērtēšanas 

plānojuma izstrādi un mācību līdzekļu izvēli, nodrošina pedagogus un izglītojamos ar 

izglītības programmu īstenošanai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, kā arī aktualizē 

izglītības programmu īstenošanai Izmantojamās mācību literatūras sarakstu, nodrošina 

mācību līdzekļu dažādību un pieejamību. 

Skolā mācību priekšmetu tematiskais plāns tiek uzskatīts par pedagoga obligātu darba 

dokumentu, kuru apspriež un izvērtē mācību priekšmetu metodiskās komisijas sanāksmēs. 

Pedagogi paredz katrai mācību tēmai laiku, kurā izglītojamie var sasniegt savām spējām 

atbilstošus rezultātus, plāno mācību satura apguves secību, mācību līdzekļu, metožu un 

paņēmienu izmantošanu, vērtēšanas formas, paredz mācību darba diferenciāciju un 

individualizāciju. Plānojot laiku tematu apguvei, pedagogi ievēro izglītojamo individuālās 

spējas, vajadzības, paredz darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem un izglītojamajiem, kuriem 

ir mācīšanās grūtības. Pedagogi sniedz papildus konsultācijas visiem skolēniem pēc 

vajadzības. Konsultāciju grafiks ir izvietots uz informatīvā stenda, skolotāju istabā,  kā arī ir 

apskatāms skolas mājas lapā. 

Skolā ir izstrādāta  Audzināšanas darba programma 2017. - 2020. gadam, kurā atbilstoši 

Skolas vīzijai, misijai un vērtībām ir noteikts audzināšanas darba mērķis un virzieni trim 

gadiem un  aprakstīta sadarbība ar vecākiem. Audzināšanas programmas nozīmīga daļa ir 

Klases stundu tematiskais plānojums visām klašu grupām. Tajā katram apgūstamajam 
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Vērtējums: ļoti labi 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

4.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

tematam ir norādīts sasniedzamais rezultāts un starppriekšmetu saikne. Klašu audzinātāji, 

plānojot klases stundas mācību gadam, iekļauj tādas tematiskās grupas,  kā sevis izzināšana 

un pilnveidošana, piederība valstij, pilsoniskā līdzdalība, karjeras izvēle, veselība un vide, 

drošība. Mācību gada noslēgumā klašu audzinātāji atskaiti par paveikto darbu iekļauj savos 

Skolotāju pašvērtējumos. Audzināšanas darbu Skolā koordinē direktores vietniece 

audzināšanas jomā, kurai šis pienākums iekļauts amata aprakstā, un Klašu audzinātāju 

metodiskās komisijas vadītājs. 

Skolā regulāri notiek stundu savstarpēja vērošana. Mācību stundu vērošanas rezultāti un 

pārrunas ar pedagogiem liecina, ka pedagogi izprot sava mācību priekšmeta standartā 

noteiktos mērķus, uzdevumus un obligāto saturu un radoši un inovatīvi īsteno tos savā darbā: 

efektīvi izmanto materiāli tehniskos līdzekļus un interneta resursus, veido mācību vidi, 

respektējot izglītojamo atšķirīgās mācīšanās vajadzības un iemaņas. 

 

Stiprās puses:  

 

 Mācību priekšmetu programmas atbilst licencētajām izglītības programmām. 

 Skolotāji zina sava mācību priekšmeta standarta prasības, prot plānot sasniedzamo 

rezultātu. 

 Skola nodrošina mācību satura apguves nepārtrauktību un pēctecību no 1. līdz 12.klasei. 

 Skola nodrošina pedagogus un izglītojamos ar nepieciešamo mācību literatūru, daļēji ar 

darba burtnīcām. 

 Pedagogi realizē mācību procesa individualizāciju, nodrošinot atbalsta pasākumus 

izglītojamajiem ar mācību grūtībām. 

 Izstrādāta vienota audzināšanas darba programma 1. - 12. klasei. 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 

 Nodrošināt iespēju skolotājiem pilnībā iepazīties un izprast mācību saturu, parejot uz    

     jauno kompetenču pieejā balstīto izglītību. 

 Īstenot pamatizglītības un vispārējās izglītības standartos noteiktās prasības,  

     diferencējot darbu stundās un konsultācijās, īpašu uzmanību veltot talantīgajiem  

     skolēniem. 

 Dažādot mācību metodes un mācību līdzekļus, racionāli izmantot informācijas un   

     komunikācijas tehnoloģijas un digitālos mācību līdzekļus, realizējot standartos noteiktās 

     prasības. 
 

 
 

 

Skolas vadība pārrauga pedagogu ikdienas mācību darba kvalitāti, veicot mācību stundu 

vērošanu, kopā ar pedagogu analizē mācību stundas struktūru, izvirzīto sasniedzamo mērķi un 

rezultātu, mācību darba formas un metodes, prasmi nodrošināt atgriezenisko saiti.  

Skolotāji īsteno mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, mācību 

priekšmeta obligāto saturu noteiktā klašu grupā, ievēro vērtēšanas pamatprincipus un kārtību 

atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

Mācību procesā pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst 

izglītojamo vecumam, mācību priekšmetu specifikai un saturam. Mācību procesā lielākā daļa 

pedagogu veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamiem, rosina viņus izteikt savu viedokli, 
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analizēt sasniegtos rezultātus, secināt un pieņemt lēmumus, veido pozitīvu attieksmi pret 

mācību darbu. 

2019./2020.m.g. novērotās mācību stundas un nodarbības atklāja skolotāju stiprās un vājās 

puses mācību stundu plānojumā un vadīšanā. Tika konstatēts, ka stundu mācību un 

audzināšanas mērķi un uzdevumi ir precīzi formulēti, plānojums ir strukturēts, sasniedzamais 

rezultāts izglītojamajiem ir saprotams un sasniedzams. Mācību aktivitātes stundās un 

nodarbībās ir savstarpēji saistītas un pēctecīgas. Pedagogi efektīvi izmanto viņu rīcībā esošos 

resursus, veidojot atbilstošu mācību vidi. Tomēr ir nepieciešams vairāk uzmanības pievērst 

pedagogu un izglītojamo sadarbībai stundas laikā. Skolotājam jāplāno un jāīsteno diferencēta 

pieeja mācību stundās. Skolas līmenī jāapzina un jādiagnosticē skolēnu atbalsta pasākumi, 

novēršot riskus, ka izglītojamais varētu pārtraukt izglītošanos. Izglītojamajiem, kuriem ir 

mācīšanās grūtības un uzvedības traucējumi, tiek sniegts papildus atbalsts izglītības 

programmā noteiktās mācību satura apgūšanā. Izglītojamiem, kuri viegli apgūst izglītības 

programmas prasības, tiek piedāvāti augstākas sarežģītības uzdevumi, veicinot viņu izaugsmi. 

Mācību satura apguve tiek atspoguļota skolvadības sistēmā E-klase, un to aizpildīšanu 

pārbauda direktores vietnieki izglītības jomā. 

Mācību procesā pedagogi mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, izmanto 

pētnieciskās metodes, veic laboratorijas darbus un pielieto alternatīvās mācību formas: 

mācību stundas bibliotēkā, ārpusskolas mācību pasākumos, muzejos u.c., mācību ekskursijas. 

Divas reizes mācību gadā tiek organizētas centralizētas Ekskursiju dienas visām Skolas 

klasēm. Maršrutu izvēlas klašu audzinātāji, konsultējoties ar izglītojamajiem un viņu 

vecākiem. Klašu audzinātāji sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem organizē savām 

klasēm papildus mācību ekskursijas. Skola piedalās valsts budžeta finansējuma programmā 

Latvijas Skolas soma. Šīs programmas ietvaros skolēniem bija iespējas noskatīties filmas 

„Bille”, „Homo Novus”, piedalīties radošās darbnīcās dažādos muzejos, muzejā ,,Cepures 

pasaule”, Kinomuzejā, Dekoratīvi Lietišķās mākslas muzejā,  tematiskajās ekskursijās Rīgā, 

organizētās nodarbībās skolā „Nofilmē savu filmu”, „Shape of Music”, „Ziemassvētku 

noskaņa” u.c. Pēc mācību ekskursijām un citiem klases un Skolas pasākumiem notiek 

refleksija, kurā tiek iekļauti kā mācību, tā arī audzināšanas jautājumi. 

Pedagogu izstrādātie mācību materiāli un sagatavotie mācību uzdevumi atbilst mācību 

priekšmetu programmām un lielākoties nodrošina starpdisciplināro pieeju, mācību procesa 

saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktuālitātēm. 

Pedagogi plāno un piedāvā izglītojamiem daudzveidīgas pārbaudes un pašpārbaudes 

iespējas: laboratorijas darbi, pētnieciskie darbi, pārbaudes darbu pildīšana, izmantojot IKT 

u.tml. Skolā ir izstrādāts un visiem pieejams skolas pārbaudes darbu grafiks (izvietots 

informācijas stendā), kas nodrošina izglītojamo informēšanu un regulē viņu darba slodzi. 

Skolā plānveidīgi tiek organizēti izglītojoši pasākumi: mācību priekšmetu olimpiādes, 

mācību priekšmetu nedēļas, konkursi, projekti; izglītojamie izstrādā zinātniski pētnieciskos 

darbus, piedalās sporta sacensībās. Talantīgākie izglītojamie piedalās Rīgas pilsētas un valsts 

mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts un starptautiskos konkursos. Šie pasākumi veicina 

izglītojamo  motivāciju mācīties. 

Visas klašu telpas ir aprīkotas ar datoriem ar interneta pieslēgumu, TV paneļiem, kas ļauj 

pedagogiem izmantot IKT mūsdienīgu mērķu sasniegšanai un uzdevumu īstenošanai stundā, 

kā arī informācijas aprites pilnveidei starp pedagogiem un izglītojamo vecākiem. Pedagogiem 

arī ir iespēja izmantot datorklases, ja viņi plāno savās stundās izmantot platformas 

„Uzdevumi.lv”, „Soma.lv”, „Fizmix.lv”  un citas. 

Pedagogi regulāri piedalās dažādos profesionālās pilnveides pasākumos (tālākizglītības 

kursi, semināri, konferences, forumi u.tml.).  Skolas pedagogi vada profesionālās pilnveides 

kursus un seminārus ne vien Skolas pedagogiem, bet arī citiem izglītības iestāžu pedagogiem, 

ka arī piedalās Centralizēto eksāmenu vērtēšanā. 

Skolas vadība ir izstrādājusi kritērijus pedagogu darba kvalitātes vērtēšanai un regulāri vērtē 



12 
 

pedagogu darba kvalitāti, atbilstoši Skolas darba plānam vērojot mācību stundas, pārraugot 

skolvadības sistēmas E-klase žurnālu aizpildīšanas kvalitāti un vērtēšanas atbilstību 

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai u.c., sniedz pedagogiem atgriezenisko saiti 

par viņu paveiktā darba kvalitātes vērtējumu individuālā sarunā ar pedagogu vai rakstveidā. 

2017./2018. mācību gadā trim pedagogiem tika piešķirtas  profesionālās pedagoģiskās darbības 

3. kvalitātes pakāpes. 

Skolā darbojās 4 metodiskās komisijas: valodu, matemātikas un dabaszinātņu, sākumskolas 

un klašu audzinātāju metodiskās komisijas. Katras metodiskās komisijas pedagogi apvienojas 

vairākās apakškomisijās (3 - 4 pedagogi), kuru uzdevums ir regulāri sadarboties, lai 

nodrošinātu pieredzes apmaiņu un profesionālo kompetenču pilnveidi savstarpējā stundu 

vērošanā. 

Metodisko komisiju darbu koordinē Skolas vadība un metodisko komisiju vadītāji, visi 

būtiskākie jautājumi par metodisko darbu un veicamajiem uzdevumiem tiek apspriesti 

pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Jau no 2013./2014. mācību gada pedagogi mācību gada noslēgumā veic sava individuālā 

darba pašvērtējumu pēc Skolas vadības izstrādātas pašvērtēšanas formas un punktu sistēmas un 

pārrunā pašvērtējumā pausto individuālā sarunā ar Skolas direktori, izvirzot individuālos 

mērķus nākamajam mācību gadam. 

 Mācību process Skolā ir organizēts mērķtiecīgi, izglītojamie tiek motivēti mācīties. 

Izglītojamajiem tiek nodrošināta iespēja apgūt informācijas apstrādes, prezentēšanas un 

sadarbības prasmes. Skolotāju mācību satura izskaidrošana mācību stundās ir saprotama, 

izglītojamo izaugsmi veicinoša un atbilstoša izglītojamo vecumam un apgūstamajai tēmai. 

 Mājas darbi ir mērķtiecīgi, plānoti un bieži vien diferencēti, tie nostiprina un papildina 

mācību stundā apgūto. Lai motivētu izglītojamos mācību darbam, mājas darbu formas ir 

daudzveidīgas: uzdevumi, pētījumi, radošie darbi, individuālie un grupu praktiskie darbi, 

projekti. 

Katru mācību gadu ISMA rīko starptautisko konferenci ,,Internship and Employment”, kuras 

galvenais mērķis ir iepazīstināt Skolas izglītojamos ar iespējām savienot studijas augstākajās 

izglītības iestādēs ar darba praksi ārvalstīs, kā pieteikties dalībai ERASMUS + programmās un 

iespējas tikties ar ārvalstu prakšu darba devējiem. Kā partneri konferencei ir Rīgas Dome, 

RTU Attīstības fonds, kā arī citas iestādes un organizācijas. 

Izglītojamie turpmākās karjeras izvēlei lielu vērību piešķir valstī organizētajam pasākumam 

Ēnu dienas. 2019.gadā ISMA dibināja Starptautisko profesionālo vidusskolu (ISPV), mūsu 

Skolas izglītojamiem ir iespēja apmeklēt sestdienās nodarbības karjeras izvēlē, kuras organizē 

ISPV, un iegūt papildus profesiju.  

Katru mācību gadu tiek organizētas tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem un veiksmīgiem 

uzņēmējiem, lai stimulētu izglītojamos turpināt mācības, lai uzsāktu veiksmīgu karjeru. 

 

Stiprās puses:  

 

 Pedagogi regulāri piedalās profesionālās pilnveides pasākumos gan Skolā, gan ārpus tās. 

 Mācību priekšmetu pedagogi pārzina mācību priekšmetu saturu, ievieš savā darbā 

mūsdienīgas mācību metodes, mācību procesā iespēju robežās lieto tehnoloģijas, 

sadarbojas starpdisciplināru mācību nodarbību organizēšanai. 

 Izglītojamajiem tiek nodrošinātas daudzpusīgas karjeras izglītības iespējas. 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 

 Pedagogiem rosināt izglītojamos aktīvāk piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs un 

konkursos. 

 Pilnveidot mācīšanas kvalitāti, nodrošinot izglītojamajiem pašvadītas mācīšanās 
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Vērtējums: labi 

iespējas daudzveidīgā mācību procesā. 

 Praksē nodrošināt uz skolēnu centrētu mācību procesu. 

 Caurviju prasmju akcentēšana mācību priekšmetu integrētā apguvē. 

 Starpdisciplināras sadarbības veicināšana. 

 

 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte  

 

Pedagogi rosina izglītojamos strādāt radoši, ar iniciatīvu un atbildību. Izglītojamie piedalās 

gan Skolas, gan ārpusskolas ar mācību darbu saistītos pasākumos, taču izglītojamo 

ieinteresētība dalībai šajos pasākumos nav liela. Lielākā daļa izglītojamo piedalās mācību 

procesā, taču ir izglītojamie, kuriem nepieciešama papildu motivācija. 

Izglītojamiem ir zināms pārbaudes darbu grafiks un mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

Viņi prot strādāt, izmantojot dažādas darba formas un metodes, prot sadarboties grupu un 

projektu darbā. 

Katru mācību gadu ikdienā aktuāla informācija, piemēram, pasākumu afišas, dažādi svarīgi 

paziņojumi tiek ievietota elektroniskajā ekrānā Skolas 1. stāva vestibilā. Skolā izglītojamajiem 

labi pieejamā vietā izvietoti stundu saraksti. 

Klases audzinātājs kontrolē stundu apmeklējumu savā audzināmajā klasē. Par neattaisnotu 

stundu kavēšanu regulāri tiek runāts gan ar pašiem izglītojamajiem, gan viņu vecākiem, 

pārrunas notiek ar klašu audzinātājiem un Skolas administrāciju. Neattaisnoti kavējumi tiek 

summēti un regulāri apkopoti. Reizi pusgadā tiek apkopoti dati par izglītojamo kavējumiem 

visā Skolā, kurā tiek analizēts gan kavējumu skaits, gan novēršanas pasākumi.  

Katru mācību gadu tiek organizētas pedagogu apspriedes par izglītojamo mācību 

sasniegumiem, analizēti vājāko sekmju iemesli un informēti par rezultātiem izglītojamo 

vecāki. Ar izglītojamajiem, kuriem ir nepietiekama mācību motivācija, tiek veiktas 

individuālas pārrunas, kurās piedalās izglītojamais, direktores vietniece izglītības jomā, klases 

audzinātājs. 

2017./2018. mācību gadā skolēni piedalījās skolas zinātniskajā konferencē „Zinātne. 

Radošums. Pētījums.”  un starptautiskajā konferencē “Skolēnu projektu darbi matemātikā, 

informācijas tehnoloģijās un ekonomikā” (The school students' project works in mathematics, 

information technology and economics), kas norisinājās Šauļos, Lietuvā. Dalība šajā 

konferencē kļuva par ikgadējo pasākumu. 

Skolā ir izstrādāta izglītojamo zinātniski pētnieciskās darbības un projektu vadības kārtība. 

2019./2020. mācību gadā 12. klases skolēniem tika piedāvātas ZPD tēmas veselības mācībā un 

psiholoģijā, 9.klases skolēniem – krievu valodā un literatūrā. 

Katru gadu Skolā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes latviešu valodā, angļu 

valodā un matemātikā. Sadarbībā ar Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu tiek 

organizēta pilsētas mēroga olimpiāde-konkurss „ISMA – Intelekts” šādos mācību priekšmetos: 

matemātika, informācijas tehnoloģijas, svešvalodas, latviešu valoda, tūrisms, ekonomika. 

Izglītojamie piedalās Skolas organizētajos konkursos, patriotiskos un izzinošos pasākumos. 

Skolā katru gadu norisinājās starptautiskā spēle-konkurss „Krievu lācēns - valodniecība 

visiem”, matemātikas konkursi „Ķengurs”, „Rēķini galvā”, RUDENS INTERNETA-

OLIMPIĀDE Metaschool.ru, konkurss-spēle „Pitagora pēcnācēji”, konkurss „Fizmix 

Eksperiments”, 2019./2020. mācību gadā arī tika organizēti un novadīti konkursi  „Uchi”, 

matemātikas olimpiāde MERIDIAN, matemātikas konkurss „Math Game Day”, matemātikas 

INTERNETA-OLIMPIĀDE FOXFORD, matemātikas olimpiāde BRICSMATH.COM. Skolas 

izglītojamie arī piedalās citās skolās organizētajos pasākumos, piemerām, erudīcijas konkursā 

angļu valodā „Meridian Trivia Competition” (Rīga International Meridian School), burtošanas 

konkursā angļu valodā „Spelling Bee” (Rīgas Klasiskā Ģimnāzija), atklātajos konkursos 
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Stiprās puses: 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Vērtējums: labi 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

svešvalodās (angļu, vācu, spāņu) (Rīgas Valsts Vācu ģimnāzija), matemātikas KVN (Rīgas 

72.vidusskola), starptautiskajā matemātikas konkursā „Atbalsta punkts” („Точка опоры”), 

Sanktpēterburgā, Krievijā. 

Daļa izglītojamo, pedagogu rosināti, aktīvi iesaistās un guvuši godalgotas vietas dažādos 

ārpusskolas konkursos un sacensībās. Informācija par izglītojamo sasniegumiem mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās, skatēs tiek publiskota Skolas mājaslapā, kurā 

tiek veikta visu sasniegumu uzskaite mācību darbā un ārpusklases darbā, un izvietota Skolas 

informācijas stendā. 

Skola nodrošina izglītojamajiem visus nepieciešamos mācību līdzekļus un mācību 

literatūru, kas iespēju robežās tiek regulāri papildināta. Bibliotēkā pieejama arī videotehnika, 

kas ļauj izglītojamajiem skatīties dažādas mācību filmas un citus videomateriālus. Mācību 

gadā bibliotēkas telpa papildināta un labiekārtota izglītojamo ērtākam darbam un atpūtai. 

Skolā ir trīs datorklases, kas nodrošina izglītojamo piekļuvi internetam un tiešsaistes 

mācību materiāliem. Datorklases ir pieejamas arī ārpusstundām, iepriekš par to vienojoties ar 

informātikas skolotājiem. Aktu zāle aprīkota ar skaņas aparatūru un projektoru, tajā tiek 

organizēti Skolas pasākumi. 

Skola kā elektronisko žurnālu izmanto skolvadības sistēmu E-klase, kas tiek lietota arī 

oficiālai Skolas saziņai ar izglītojamiem un viņu vecākiem, kuri par to ir informēti. Ir 

izstrādāta Skolas mājaslapa https://premjers.isma.lv, regulāri tiek aktualizēts tās saturs, 

mājaslapā atrodama visa aktuālā informācija saistībā ar Skolu un tajā notiekošo.  
 

 

 Skolā uzskaita mācību priekšmetu stundu kavējumus, analizē to iemeslus, mērķtiecīgi 

rīkojas, lai tos novērstu. 

 Izglītojamie ar panākumiem piedalās Skolas, pilsētas un valsts organizētajos konkursos, 

mācību priekšmetu olimpiādēs, sacensībās, skatēs. 

 

 

 Veicināt izglītojamo mācīšanās kompetences pilnveidi, nodrošinot daudzveidību 

mācību procesā. 

 Motivēt izglītojamos pašvadītam mācīšanās procesam un individuālo spēju un talantu 

attīstībai. 
 

 

 

Vērtēšana ir nepieciešama izglītojamo izaugsmes veicināšanai kā mācīšanās procesa 

virzošā un stimulējošā sastāvdaļa. Skolas pedagogi sistemātiski un kompetenti vērtē 

izglītojamo mācību darbu, ievērojot Skolā izstrādāto izglītojamo sasniegumu vērtēšanas 

kārtību, kas veidots, ievērojot, Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumu Nr.468, 

Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumu Nr.281 noteiktās prasības pedagogiem un 

izglītojamajiem. Lielākā daļa pedagogu ievēro izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtību: vērtēšanu veic regulāri, atbilstoši prasībām. Skolēnu mācību sasniegumu uzskaiti E-

klases žurnālā pārrauga direktores vietnieki, pēc nepieciešamības tiek veiktas individuālas 

pārrunas ar pedagogiem. Skolas pārbaudes darbi tiek plānoti un atspoguļoti pārbaudes darbu 

planotajā E-klasē, kas ir pieejams skolēniem un vecākiem. Pedagogi pēc izglītojamo lūguma 
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Vērtējums: labi 

pamato un izskaidro viņu darba vērtējumu. Izglītojamie kopā ar pedagogiem vērtē paveiktā 

darba rezultātus un pieņem lēmumu par turpmāko darbu. Skolas vērtēšanas sistēmā ir 

paredzēta iespēja katram izglītojamam uzlabot savus mācību rezultātus un apzināti tiekties 

sasniegt mērķus, kas izvirzīti atbilstoši katra izglītojamā spējām. Vērtēšanai tiek izmantotas 

daudzveidīgas pārbaudes formas: kārtējie pārbaudes darbi, radošie darbi, esejas, prezentācijas, 

noslēguma pārbaudes darbi, mājas darbi u.c. Mēnesi pirms semestra beigām pedagogi 2. - 12. 

klašu skolēniem visos mācību priekšmetos (sākumskolā, izņemot aprakstošo vērtējumu) izliek 

starpvērtējumus, kas dod iespēju  izglītojamajiem un vecākiem savlaicīgi iepazīties ar mācību 

rezultātiem. Informācijas aprite starp vecākiem un pedagogiem attiecībā uz izglītojamo 

sasniegumiem, galvenokārt, notiek E-klasē. Ar izglītojamā sasniegumiem pedagogi vecākus 

iepazīstina individuālajās tikšanās reizēs: vecāku sapulces, individuālajās sarunās, 

telefonsarunās, e-vidē, ikmēneša sekmju izrakstos, kuros vecāki tiek informēti par viņu bērnu 

sekmēm un kavējumiem. Vecākiem sniegtā informācija ir kvalitatīva un savlaicīga. Klases 

audzinātājs, mācību priekšmeta skolotājs vai Skolas administrācija aicina uz sarunu skolēnus, 

kuru vērtējumi mācību priekšmetos ir nepietiekami. Uz sarunu tiek uzaicināti arī vecāki, lai 

vienotos par tālāko sadarbību rezultātu uzlabošanai. Izmantojot E-klases sistēmu, ir iespējama 

vienota pieeja mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanai un analizēšanai. Valsts pārbaudes 

darbu rezultātus analizē metodisko komisiju sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs 

augustā. Vērtējums un vērtēšanas metodes sniedz skolēniem atbalstu turpmākajam mācību 

procesam un motivē izaugsmei, īpaši ja mācību procesa laikā notiek skolēnu darba 

pašvērtēšana un savstarpējā vērtēšana. 

 

Stiprās puses:  

 

 Mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, iegūtie rezultāti tiek izmantoti mācīšanas un 

mācīšanās kvalitātes uzlabošanai Skolā. 

 Ieviesta vienota izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ar kuru katru gadu 

tiek iepazīstināti izglītojamie un viņu vecāki. 

 Izglītojamo ģimenes saņem sistemātisku informāciju par skolēnu mācību sasniegumiem 

un stundu kavējumiem e-vidē. 

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 

 Nodrošināt, ka ieviesto izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību ievērotu visi 

Skolas pedagogi. 

 Organizēt starpdisciplinārus pārbaudes darbus, sadarbojoties divu vai vairāku mācību 

priekšmetu pedagogiem, tādējādi radot izglītojamajos dziļāku izpratni par jomu 

kopsakarībām un starppriekšmetu saikni. 

 Akcentēt izglītojamo savstarpējās vērtēšanas un pašvērtēšanas nozīmīgumu mācību 

procesā, lai sniegtu izglītojamajiem atbalstu un motivētu viņus mācību sasniegumu 

savlaicīgai uzlabošanai. 
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Skolā ir noteikta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas un uzskaites kārtība. Ikdienas 

mācību sasniegumi tiek fiksēti skolvadības sistēmā E-klase. 

Ikdienas mācību sasniegumi tiek regulāri analizēti, īpašu uzmanību pievēršot 1.,5.un10. klašu 

izglītojamo sasniegumiem adaptācijas periodā, plānojot turpmāko darbību 3. un 6.klasēs pēc 

valsts diagnosticējošajiem darbiem un izvērtējot 9. un 12. klašu izglītojamo gatavību 

eksāmeniem. 

 

7. tabula. 2.-4.klašu apguves līmeņu procentuāls salīdzinājums mācību priekšmetos  

no 2017./2018.mācību gada līdz 2019./2020.mācību gadam 

 
2.klase 

Mācību 

priekšmets 

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Latviešu 

valoda 
0,0 0,0 91,7 8,3 0,0 30,8 53,8 15,4 0,0 16,7 83,3 0,0 

Krievu valoda 0,0 8,3 75,1 16,6 0,0 30,8 61,5 7,7 0,0 0,0 83,3 16,7 

Matemātika 0,0 8,3 41,7 50,0 0,0 30,8 61,5 7,7 0,0 16,7 66,6 16,7 

3.klase 

Mācību 

priekšmets 

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Angļu valoda 0,0 0,0 88,9 11,1 0,0 13,3 60,0 26,7 0,0 0,0 45,5 54,5 

Latviešu 

valoda 
0,0 44,4 55,6 0,0 0,0 6,7 86,6 6,7 0,0 27,3 54,5 18,2 

Krievu valoda 0,0 44,4 55,6 0,0 0,0 20,0 60,0 20,0 0,0 18,2 63,6 18,2 

Matemātika 0,0 44,4 55,6 0,0 0,0 33,3 53,4 13,3 0,0 9,1 81,8 9,1 

4.klase 

Mācību 

priekšmets 

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Angļu valoda 0,0 0,0 53,8 46,2 0,0 22,2 66,7 11,1 0,0 6,3 50,0 43,7 

Dabaszinības 0,0 7,7 76,9 15,4 0,0 33,3 66,7 0,0 0,0 6,3 43,7 50,0 

Krievu valoda 0,0 23,1 69,2 7,7 0,0 33,3 66,7 0,0 0,0 6,3 68,7 25,0 

Latviešu valoda 0,0 15,4 76,9 7,7 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 18,7 68,7 12,6 

Literatūra 0,0 15,4 76,9 7,7 0,0 44,4 55,6 0,0 0,0 6,3 56,3 37,4 

Mājturība un 

tehnoloģijas 
0,0 0,0 53,8 46,2 0,0 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 25,0 75,0 

Matemātika 0,0 38,4 46,2 15,4 0,0 33,3 66,7 0,0 0,0 12,6 56,3 31,1 

Mūzika 0,0 0,0 46,2 53,8 0,0 0,0 77,8 22,2 0,0 6,3 25,0 68,7 

Sociālās 

zinības 
0,0 7,7 53,8 38,5 0,0 22,2 77,8 0,0 0,0 12,6 56,3 31,1 

Sports 0,0 0,0 45,5 54,5 0,0 0,0 25,0 75,0 0,0 0,0 26,7 73,3 

Vizuālā māksla 0,0 15,4 53,8 30,8 0,0 0,0 77,8 22,2 0,0 0,0 31,1 68,9 

 

Apkopotie dati 2019./2020. mācību gadā parāda, ka 2.-4.klasē  dominē optimāli rezultāti. 

Līdzīga situācija ir arī iepriekšējos mācību gados. 

Sākumskolas klasēs būtiski, ka mācību priekšmetu skolotāji labi pārzina izglītojamo spējas un 

prasmes veikt dotos uzdevumus. Skolēnu sasniegumi, stundu hospitācija un pedagogu 

analītiskais darbs liecina, ka izglītojamie mācās labprāt, viņiem patīk praktiski darboties. 

Pedagogi izvērtējot individuāli katra izglītojamā sasniegumus, spējas un apstākļus, secina, ka 

izglītojamo sasniegumi ir objektīvi. Daži izglītojamie ir pārnākuši mācīties no citām izglītības 

iestādēm ar nepietiekamām priekšzināšanām  un sākotnēji sekmju līmenis ir zemāks kā 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

4.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 
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klasesbiedriem. Vairāki izglītojamie bieži slimo un ir nepieciešams laiks un atbalsta pasākumi, 

lai izglītojamie sasniegtu augstākus rezultātus. Individuāla pieeja un diferencēti uzdevumi 

nepieciešami izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās. Pedagogi iegulda lielu darbu, lai 

izglītojamie nezaudētu motivāciju mācīties, kā arī nodrošina konsultācijas un papildus 

nodarbības. 

 

8. tabula. 5.-9.klašu apguves līmeņu procentuāls salīdzinājums mācību priekšmetos no 

2017./2018.mācību gada līdz 2019./2020.mācību gadam 

 
5.klase 

Mācību 

priekšmets 

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Angļu valoda 0,0 12,5 81,3 6,2 0,0 5,9 76,5 17,6 0,0 15,4 84,6 0,0 

Dabaszinības 0,0 12,5 50,0 37,5 0,0 5,9 64,7 29,4 0,0 23,1 61,5 15,4 

Informātika 0,0 6,2 62,5 31,3 0,0 5,9 58,8 35,3 6,3 7,7 30,8 61,5 

Krievu valoda 0,0 25,0 68,8 6,2 0,0 29,4 64,7 5,9 0,0 0,0 61,5 38,5 

Latviešu 

valoda 
0,0 25,0 75,0 0,0 0,0 35,3 47,1 17,6 0,0 46,2 53,8 0,0 

Literatūra 0,0 12,5 56,3 31,2 0,0 5,9 58,5 35,3 0,0 0,0 69,2 30,8 

Mājturība un 

tehnoloģijas 
0,0 0,0 12,5 87,5 0,0 0,0 17,6 82,4 0,0 0,0 7,7 92,3 

Matemātika 0,0 18,8 81,2 0,0 0,0 29,4 64,7 5,9 0,0 15,4 53,8 30,8 

Mūzika 0,0 6,2 18,8 75,0 0,0 0,0 29,4 70,6 0,0 7,7 53,8 38,5 

Sociālās 

zinības 
0,0 6,2 18,8 75,0 0,0 0,0 82,4 17,6 0,0 15,4 69,2 15,4 

Sports 0,0 0,0 37,5 62,5 0,0 0,0 37,5 62,5 0,0 0,0 25,0 75,0 

Vizuālā 

māksla 
0,0 0,0 6,2 93,8 0,0 0,0 35,3 64,7 0,0 7,7 61,5 30,8 

6.klase 

Mācību 

priekšmets 

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Angļu valoda 0,0 21,7 65,2 13,1 0,0 25,0 75,0 0,0 0,0 4,3 78,3 17,4 

Dabaszinības 0,0 13,1 65,2 21,7 0,0 25,0 56,3 18,7 0,0 0,0 78,3 21,7 

Informātika 0,0 8,7 65,2 26,1 0,0 12,5 87,5 0,0 0,0 0,0 52,2 47,8 

Krievu valoda 0,0 21,7 60,9 17,4 0,0 31,3 68,7 0,0 0,0 4,3 95,7 0,0 

Latviešu 

valoda 
0,0 26,1 73,9 0,0 0,0 18,7 75,0 6,3 0,0 21,7 69,6 8,7 

Literatūra 0,0 30,4 52,2 17,4 0,0 18,7 62,6 18,7 0,0 8,7 69,6 21,7 

Latvijas 

vēsture 
0,0 17,4 82,6 0,0 0,0 0,0 87,5 12,5 0,0 0,0 73,9 26,1 

Mājturība un 

tehnoloģijas 
0,0 0,0 21,7 78,3 0,0 0,0 18,7 81,3 0,0 0,0 26,1 73,9 

Matemātika 0,0 17,4 65,2 17,4 0,0 43,8 56,2 0,0 0,0 13,1 82,6 4,3 

Mūzika 0,0 17,4 56,5 26,1 0,0 0,0 37,5 62,5 0,0 4,3 39,2 56,5 

Pasaules 

vēsture 
0,0 21,7 78,3 0,0 0,0 12,5 50,0 37,5 0,0 4,3 91,4 4,3 

Sociālās 

zinības 
0,0 0,0 82,6 17,4 0,0 0,0 81,3 18,7 0,0 4,3 87,0 8,7 

Sports 0,0 9,5 71,4 19,1 0,0 6,3 37,5 56,2 0,0 0,0 22,7 77,3 

Vizuālā 

māksla 
0,0 0,0 43,5 56,5 0,0 0,0 18,7 81,3 0,0 4,3 43,5 52,2 

 

7.klase 

Mācību 

priekšmets 

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 
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Angļu 

valoda 
0,0 25,0 56,2 18,8 0,0 32,0 60,0 8,0 0,0 17,4 78,3 4,3 

Bioloģija 0,0 31,2 43,8 25,0 0,0 16,0 32,0 52,0 0,0 17,4 43,5 39,1 

Ģeogrāfija 0,0 43,8 56,2 0,0 0,0 32,0 60,0 8,0 0,0 8,7 69,6 21,7 

Informātika 0,0 0,0 75,0 25,0 0,0 4,0 76,0 20,0 0,0 0,0 52,2 47,8 

Krievu 

valoda 
0,0 12,5 68,7 18,8 0,0 16,0 72,0 12,0 0,0 21,7 74,0 4,3 

Latviešu 

valoda 
0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 40,0 60,0 0,0 0,0 21,7 69,6 8,7 

Literatūra 0,0 18,8 50,0 31,2 0,0 24,0 68,0 8,0 0,0 17,4 69,6 13,0 

Latvijas 

vēsture 
0,0 31,2 56,3 12,5 0,0 24,0 68,0 8,0 0,0 13,0 69,6 17,4 

Mājturība un 

tehnoloģijas 
0,0 0,0 18,8 81,2 0,0 0,0 28,0 72,0 0,0 0,0 4,3 95,7 

Matemātika 0,0 31,2 68,8 0,0 0,0 16,0 72,0 12,0 0,0 30,4 65,3 4,3 

Mūzika 0,0 0,0 81,2 18,8 0,0 8,0 60,0 32,0 0,0 8,7 43,5 47,8 

Pasaules 

vēsture 
0,0 12,5 75,0 12,5 0,0 20,0 68,0 12,0 0,0 13,0 74,0 13,0 

Sociālās 

zinības 
0,0 0,0 87,5 12,5 0,0 8,0 80,0 12,0 0,0 13,0 74,0 13,0 

Sports 0,0 0,0 66,7 33,3 0,0 5,6 22,2 72,2 0,0 4,6 22,7 72,7 

Vizuālā 

māksla 
0,0 0,0 43,8 56,2 0,0 0,0 56,0 44,0 0,0 8,7 47,8 43,5 

8.klase 

Mācību 

priekšmets 
2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

 
1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Angļu 

valoda 
0,0 25,0 56,2 18,8 0,0 12,5 81,2 6,3 0,0 28,0 48,0 24,0 

Bioloģija 0,0 6,3 37,5 56,2 0,0 6,3 50,0 43,7 0,0 4,0 48,0 48,0 

Fizika 0,0 18,8 62,4 18,8 0,0 31,2 62,5 6,3 0,0 32,0 52,0 16,0 

Ģeogrāfija 0,0 18,8 62,4 18,8 0,0 25,0 68,7 6,3 0,0 12,0 88,0 0,0 

Krievu 

valoda 
0,0 18,8 68,7 12,5 0,0 18,8 56,2 25,0 0,0 24,0 60,0 16,0 

Ķīmija 0,0 25,0 68,7 6,3 0,0 37,5 62,5 0,0 0,0 36,0 60,0 4,0 

Latviešu 

valoda 
0,0 43,7 50,0 6,3 0,0 43,8 56,2 0,0 0,0 12,0 88,0 0,0 

Literatūra 0,0 25,0 62,5 12,5 0,0 18,8 50,0 31,2 0,0 28,0 48,0 24,0 

Latvijas 

vēsture 
0,0 43,7 43,8 12,5 0,0 25,0 75,0 0,0 0,0 24,0 68,0 8,0 

Mājturība un 

tehnoloģijas 
0,0 0,0 37,5 62,5 0,0 0,0 18,8 81,2 0,0 0,0 52,0 48,0 

Matemātika 0,0 25,0 43,7 31,3 0,0 43,8 56,2 0,0 0,0 36,0 64,0 0,0 

Mūzika 0,0 6,3 43,7 50,0 0,0 0,0 81,2 18,8 0,0 0,0 64,0 36,0 

Pasaules 

vēsture 
0,0 50,0 37,5 12,5 0,0 25,0 75,0 0,0 0,0 36,0 56,0 8,0 

Sociālās 

zinības 
0,0 25,0 62,5 12,5 0,0 12,5 81,2 6,3 0,0 32,0 60,0 8,0 

Sports 0,0 7,7 15,4 76,9 0,0 0,0 36,4 63,6 0,0 0,0 39,1 60,9 

Vizuālā 

māksla 
0,0 0,0 25,0 75,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 60,0 40,0 

9.klase 

Mācību 

priekšmets 
2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

 
1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Angļu 

valoda 
0,0 23,8 66,7 9,5 0,0 29,4 47,1 23,5 0,0 21,0 73,7 5,3 

Bioloģija 0,0 14,3 71,4 14,3 0,0 5,9 41,2 52,9 0,0 10,5 63,2 26,3 
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Fizika 0,0 28,6 61,9 9,5 0,0 23,5 53,0 23,5 0,0 31,5 63,2 5,3 

Ģeogrāfija 0,0 23,8 71,4 4,8 0,0 23,5 64,7 11,8 0,0 36,8 63,2 0,0 

Krievu 

valoda 
0,0 19,1 71,4 9,5 0,0 35,3 52,9 11,8 0,0 5,3 63,2 31,5 

Ķīmija 0,0 19,1 71,4 9,5 0,0 29,4 70,6 0,0 0,0 31,6 68,4 0,0 

Latviešu 

valoda 
0,0 52,4 42,8 4,8 0,0 41,2 52,9 5,9 0,0 31,6 68,4 0,0 

Literatūra 0,0 19,1 47,6 33,3 0,0 29,4 47,1 23,5 0,0 5,3 47,4 47,3 

Latvijas 

vēsture 
0,0 38,1 61,9 0,0 0,0 37,5 56,2 6,3 0,0 31,6 68,4 0,0 

Mājturība 

un 

tehnoloģijas 

0,0 0,0 22,7 77,3 0,0 0,0 23,5 76,5 0,0 0,0 15,8 84,2 

Matemātika 0,0 47,6 38,1 14,3 0,0 35,3 52,9 11,8 0,0 52,7 36,8 10,5 

Mūzika 0,0 4,8 42,8 52,4 0,0 0,0 35,3 64,7 0,0 0,0 10,5 89,5 

Pasaules 

vēsture 
0,0 42,8 57,2 0,0 0,0 25,0 62,5 12,5 0,0 5,3 94,7 0,0 

Sociālās 

zinības 
0,0 28,5 66,7 4,8 0,0 12,5 68,8 18,7 0,0 42,1 57,9 0,0 

Sports 0,0 0,0 25,0 75,0 0,0 0,0 7,1 92,9 0,0 0,0 20,0 80,0 

Vizuālā 

māksla 
0,0 0,0 22,7 77,3 0,0 0,0 29,4 70,6 0,0 0,0 31,6 68,4 

 

8.tabula. 10-12.klašu apguves līmeņu procentuāls salīdzinājums mācību priekšmetos  

no 2017./2018.mācību gada līdz 2019./2020.mācību gadam 

 
10.klase 

Mācību 

priekšmets 
2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

 
1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Bioloģija 0,0 10,5 73,7 15,8 0,0 7,1 71,4 21,4 0,0 14,3 64,3 21,4 

Fizika 0,0 31,6 68,4 0,0 0,0 7,1 64,3 28,6 7,7 23,1 69,2 0,0 

Ģeogrāfija 0,0 21,1 63,2 15,8 0,0 7,1 92,9 0,0 0,0 15,4 69,2 15,4 

Informātika 0,0 15,8 63,2 21,1 0,0 14,3 71,4 14,3 7,7 23,1 53,8 15,4 

Krievu 

valoda un 

literatūra 

0,0 21,1 57,9 21,1 0,0 7,1 71,4 21,4 0,0 15,4 53,8 30,8 

Ķīmija 0,0 26,3 68,4 5,3 0,0 14,3 71,4 14,3 0,0 16,7 83,3 0,0 

Latviešu 

valoda 
0,0 26,3 63,2 10,5 0,0 28,6 71,4 0,0 0,0 38,5 53,8 7,7 

Literatūra 0,0 36,8 52,6 10,5 0,0 35,7 57,1 7,1 0,0 38,5 46,2 15,4 

Latvijas un 

pasaules 

vesture 

0,0 21,1 57,9 21,1 0,0 14,3 71,4 14,3 0,0 30,8 69,2 0,0 

Matemātika 0,0 21,1 57,9 21,1 0,0 57,1 42,9 0,0 7,7 38,5 38,5 15,4 

Otrā 

svešvaloda 

(spāņu) 

0,0 52,6 21,1 26,3 - - - - - - - - 

Otrā 

svešvaloda 

(franču) 

- - - - 0,0 25,0 25,0 50,0 0,0 40,0 60,0 0,0 

Otrā 

svešvaloda 

(vācu) 

- - - - 0,0 20,0 70,0 10,0 0,0 25,0 37,5 37,5 

Pirmā 

svešvaloda 

(angļu) 

0,0 15,8 52,6 31,6 0,0 7,1 78.6 14,3 0,0 25,0 58,3 16,7 

Politika un 

tiesības 
0,0 0,0 52,6 47,4 0,0 14,3 64,3 21,4 0,0 15,4 69,2 15,4 
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Sports 0,0 0,0 30,0 70,0 0,0 0,0 40,0 60,0 0,0 0,0 45,5 54,5 

11.klase 

Mācību 

priekšmets 
2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

 
1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Bioloģija 0,0 8,3 37,5 54,2 0,0 4,5 45,5 50,0 0,0 8,3 66,7 25,0 

Fizika 0,0 41,7 54,2 4,2 0,0 36,4 63,6 0,0 0,0 50,0 41,7 8,3 

Ģeogrāfija 0,0 25,0 50,0 25,0 0,0 13,6 63,6 22,7 0,0 16,7 66,7 16,7 

Informātika 0,0 16,7 54,2 29,2 0,0 13,6 86,4 0,0 0,0 16,7 41,7 41,7 

Krievu valoda un 

literatūra 
0,0 29,2 54,2 16,7 0,0 18,2 63,6 18,2 0,0 8,3 50,0 41,7 

Ķīmija 0,0 20,8 66,7 12,5 0,0 27,3 72,7 0,0 0,0 16,7 66,7 16,7 

Latviešu valoda 0,0 45,8 50,0 4,2 0,0 36,4 59,1 4,5 0,0 25,0 66,7 8,3 

Literatūra 0,0 58,3 37,5 4,2 0,0 36,4 59,1 4,5 0,0 50,0 41,7 8,3 

Latvijas un 

pasaules vēsture 
0,0 16,0 84,0 0,0 0,0 18,2 72,7 9,1 0,0 8,3 83,3 8,3 

Matemātika 0,0 20,8 62,5 16,7 0,0 9,1 77,3 13,6 0,0 58,3 41,7 0,0 

Mūzika 0,0 8,3 37,5 54,2 0,0 4,5 31,8 63,6 0,0 0,0 25,0 75,0 

Otrā svešvaloda 

(spāņu) 
0,0 53,3 33,3 13,3 0,0 31,8 50,0 18,2 - - - - 

Otrā svešvaloda 

(franču) 
- - - - - - - - 0,0 0,0 50,0 50,0 

Otrā svešvaloda 

(vācu) 
0,0 0,0 66,7 33,3 - - - - 0,0 25,0 50,0 25,0 

Pirmā 

svešvaloda 

(angļu) 

0,0 25,0 62,5 12,5 0,0 13,6 68,2 18,2 0,0 16,7 83,3 0,0 

Programmēšanas 

pamati 
0,0 12,5 45,8 41,7 0,0 0,0 81,8 18,2 0,0 33,3 58,3 8,3 

Sports 0,0 0,0 7,1 92,9 0,0 0,0 12,5 87,5 0,0 0,0 0,0 100,0 

12.klase 

Mācību 

priekšmets 
2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

 
1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Bioloģija 0,0 0,0 65,0 35,0 0,0 8,7 43,5 47,8 0,0 5,6 44,4 50,0 

Fizika 0,0 35,0 60,0 5,0 0,0 39,1 43,5 17,4 0,0 44, 27,8 27,8 

Ekonomika 0,0 10,0 60,0 30,0 0,0 17,4 47,8 34,8 0,0 16,7 44,4 38,9 

Krievu valoda un 

literatūra 
0,0 25,0 60,0 15,0 0,0 17,4 60,9 21,7 0,0 16,7 38,9 44,4 

Ķīmija 0,0 9,5 66,7 23,8 0,0 17,4 52,2 30,4 0,0 27,8 55,6 16,7 

Latviešu valoda 0,0 65,0 25,0 10,0 0,0 56,5 39,1 4,3 0,0 38,9 50,0 11,1 

Literatūra 0,0 65,0 25,0 10,0 0,0 52,2 43,5 4,3 0,0 38,9 50,0 11,1 

Latvijas un 

pasaules vesture 
0,0 15,0 65,0 20,0 0,0 17,4 78,3 4,3 0,0 33,3 61,1 5,6 

Matemātika 0,0 30,0 55,0 15,0 0,0 17,4 65,2 17,4 0,0 27,8 61,1 11,1 

Otrā svešvaloda 

(spāņu) 
0,0 50,0 33,3 16,7 0,0 40,0 40,0 20,0 0,0 33,3 50,0 16,7 

Otrā svešvaloda 

(vācu) 
0,0 0,0 87,5 12,5 0,0 7,7 84,6 7,7 - - - - 

Pirmā 

svešvaloda 

(angļu) 

0,0 25,0 55,0 15,0 0,0 4,3 87,0 8,7 0,0 33,3 44,4 22,2 

Programmēšanas 

pamati 
0,0 0,0 55,0 45,0 0,0 0,0 69,6 30,4 0,0 22,2 61,1 16,7 

Psiholoģija 0,0 20,0 60,0 20,0 0,0 17,6 76,5 5,9 0,0 66,7 22,2 11,1 

Sports 0,0 0,0 16,7 83,3 0,0 0,0 11,8 88,2 0,0 0,0 22,2 77,8 

Veselības 

mācība 
0,0 0,0 10,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 
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Stiprās puses: 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Vērtējums: labi 

 

Ikdienas mācību sasniegumi 5.-12.klasēs rādā, ka dominē optimāls līmenis. Analizējot  

sekmju līmeni, ir jāņem vērā, ka Skolā mācās izglītojamie, kas pārnākuši no citām izglītības 

iestādēm un viņu zināšanas ir zemākas kā klasesbiedriem. Neraugoties uz Skolas piedāvātajiem 

atbalsta pasākumiem un mācību priekšmetu pedagogu individuālo darbu ar izglītojamo, ne 

vienmēr izdodas īsā laika posmā sasniegt augstus mācību rezultātus. Izglītojamie iegūst 

zināšanas, kas atbilst optimālam un augstam līmenim. 

Kā redzams 7. tabulā, 2017./2018. mācību gadā 5. - 9. klašu grupā visaugstākie rezultāti ir 

angļu valodā, sportā, mājturībā un tehnoloģijās, krievu valodā, sociālajās zinībās. Salīdzinoši 

zemāki rezultāti vērojami latviešu valodā. Nevienā no mācību priekšmetiem izglītojamajiem 

nav nepietiekama līmeņa vērtējumu. 

2018./2019. mācību gadā 5. - 9. klašu grupā augsts un optimāls līmenis ir  bioloģijā un 

krievu valodā. Visaugstākie rezultāti ir angļu valodā, dabaszinībās, informātikā, sociālajās 

zinībās, sportā, vizuālajā mākslā, mūzikā.  

2019./2020. mācību gadā izglītojamie pārsvarā saņēma augstu un optimālu vērtējumu, tikai 

viens 5.klases izglītojamais saņēma nepietiekamu vērtējumu informātikā. Visaugstākie 

rezultāti ir angļu valodā, dabaszinībās, krievu valodā, matemātikā 6.klasei,  pasaules vēsturē, 

sociālajās zinībās. 

Kā redzams 8. tabulā, 10. - 12. klašu grupā izglītojamo sasniegumiem ikdienas darbā 

2017./2018. mācību gadā vērojams augsts un optimāls līmenis.  Diemžēl, mazā pieprasījuma 

dēļ, Humanitārā un sociālā virziena programmā tika uzņemti 4 izglītojamie un šīs izglītības 

programmas īstenošana tika pārtraukta. Izglītojamie tika pārcelti uz Vispārizglītojošo izglītības 

programmu. 

2019./2020. mācību gadā 10. - 12. klašu grupā vērojams augsts un optimāls līmenis, taču 

viens izglītojamais 10.klasē, kurš bija saņēmis nepietiekamus vērtējumus 3 mācību 

priekšmetos, izteica vēlēšanos apgūt 10.klases programmu atkārtoti. 

Katra mācību gada noslēguma pasākumā izglītojamie ar labām un teicamām sekmēm 

mācībās tiek apbalvoti ar atzinībām un pateicības rakstiem. 
 

 

 Izglītojamajiem mācību procesā tiek nodrošinātas individuālas konsultācijas, katram 

izglītojamajam tiek meklēta individuāla pieeja, lai sekmes mācību priekšmetos uzlabotos. 

 Skolā tiek organizēti pasākumi, kuros par augstiem mācību sasniegumiem izglītojamie 

tiek apbalvoti. 

 Iespējas nodrošināt papildus nodarbības un fakultatīvās nodarbības latviešu valodai, 

svešvalodām un matemātikai. 
 

 

 Daudzveidīgā mācību procesā veicināt izglītojamo mācīšanās motivāciju un pašvadītas 

mācīšanās prasmju attīstību. 

 Turpināt darbu ar talantīgākajiem izglītojamajiem, lai sekmētu viņu iesaistīšanos mācību 

olimpiādēs. 
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4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

Kā redzams 9. tabulā, 2017./2018. mācību gadā 3. klasēs izglītojamo iegūtie rezultāti 

latviešu valodā  ir par 8 % zemāki nekā valstī un matemātikā par 6 % rezultāti ir zemāki nekā 

valstī. 2018./2019. mācību gadā 3. klasēs visaugstākie rezultāti ir matemātikā, kuri par 7 % 

pārsniedz valstī uzrādītos rezultātus. 
 

9. tabula. Diagnosticējošo darbu rezultāti 3. un 6.klasē 

 
Klase Diagnosticējošais 

darbs 
Mācību gads Kopvērtējums, % 

skolā Rīgā valstī 

 

 

 

 

3. 

Latviešu valoda 

(mazākumtautību 

izglītības 

programmās) 

2017./2018.    57,5          65,8 65,1 

2018./2019.    60,8 60,5 59,9 

2019./2020. 64,0 64,5 63,2 

 

Matemātika 
2017./2018. 68,9 79,7 76,8 

2018./2019. 85,5 79,9 78,2 

2019./2020. 68,4 60,9 59,5 

 

 Mācībvaloda 

(krievu) 

2017./2018. 69,3 77,2 74,7 

2018./2019. 79,5 76,5 73,9 

2019./2020. 79,2 79,5 77,2 

 

 

 

 

6. 

Latviešu valoda 

(mazākumtautību 

izglītības 

programmās) 

2017./2018. 59,0 63,3 61,2 

2018./2019. 58,2 62,8 61,6 

2019./2020. 60,1 66,5 66,6 

 

Matemātika 
2017./2018. 69,9 64,0 59,4 

2018./2019. 55,5 59,0 55,4 

2019./2020. 74,4 67,4 64,7 

Mācībvaloda 

(krievu) 
2017./2018. 68,4 67,4 64,7 

2018./2019. 74,3 70,0 67,9 

2019./2020. 70,7 66,6 65,6 

 

Dabaszinības 
2017./2018. 62,3 65,6 63,0 

2018./2019. 62,2 62,0 59,7 

2019./2020. 57,9 54,5 53,1 

 

Izvērtējot diagnosticējošo darbu rezultātus 6. klasēm 2017./2018. mācību gadā, var secināt, 

ka izglītojamo sasniegumi atbilst valstī vidējiem rādītājiem, bet 2017./2018. un 2019./2020. 

mācību gadā diagnosticējošo darbu rezultāti par 10 % augstāki kā valstī. 
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10. tabula. Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi 

 

Eksāmens 
Mācību 

gads 

Eksāmena 

kārtotāju skaits 

Kopvērtējums, % 

skolā Rīgā valstī 

Latviešu 

valoda 

(m.t.i.p.) 

2017./2018. 13 75,4 67,0 65,5 

2018./2019. 10 71,2 63,4 60,4 

2019./2020. 4 52,8 65,6 63,8 

Matemātika 
2017./2018. 13 56,5 56,9 53,9 

2018./2019. 10 76,8 60,0 55,4 

 2019./2020. - - - - 

Angļu 

valoda 

2017./2018. 14 80,1 73,4 70,9 

2018./2019. 10 71,3 72,8 70,2 

2019./2020. -    

Krievu valoda 

(mācībvaloda) 

2017./2018. 13 80,9 68,6 66,4 

2018./2019. 10 83,1 69,6 65,7 

2019./2020. - - - - 

Latvijas un 

pasaules 

vēsture 

2017./2018. 13 80,7 69,6 66,7 

2018./2019. 10 75,9 65,7 62,7 

2019./2020. - - - - 

 

 

11. tabula. Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi (%) un vidējais 

vērtējums gadā (1 – 10balles) 

 
Mācību 

gads 

Latviešu valoda 

(m.t.i.p.) 

Matemātika Angļu valoda Krievu valoda 

(mācībvaloda) 

Latvijas un 

pasaules 

vēsture 

eksā- 

menā 

gadā eksā- 

menā 

gadā eksā- 

menā 

gadā eksā- 

menā 

gadā eksā- 

menā 

gadā 

2017./ 

2018. 
75,4 5,75 56,5 6,19 80,1 6,81 80,9 6,80 80,7 6,13 

2018./ 

2019. 
71,2 6,24 76,8 6,53 71,3 6,82 83,1 6,59 75,9 6,63 

2019./ 

2020. 
52,8 6,32 - 5,68 - 6,79 - 7,63 - 6,26 

 

 

Vispārējās pamatizglītības ieguves eksāmenu rezultāti pēdējos trīs mācību gados ir augstāki 

kā vidēji Rīgā un valstī. Te gan jāatzīmē, 2019./2020. mācību gadā bija vērojams rezultātu 

kritums latviešu valodā, par 11 % zemāki kā valstī. 

 

 

12. tabula. Eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi 

 

Eksāmens 
Mācību 

gads 

Eksāmena 

kārtotāju 

skaits 

Kopvērtējums, % 

skolā Rīgā valstī 

Latviešu valoda 
2017./2018. 12 37,3        52,8 52,1 

2018./2019. 15 37,8 49,8 49,5 

2019./2020. 10 43,0 53,0 52,9 

Matemātika 
2017./2018. 13 41,5 38,1      33,3 

2018./2019. 16 40,7 37,2 31,2 

 2019./2020. 11 33,7 39,9 35,4 
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Vērtējums: labi 

Angļu 

valoda 

2017./2018. 10 66,6        65,3 60,4 

2018./2019. 14 64,2        66,1 61,5 

2019./2020. 11 69,7        73,4 70,0 

Krievu 

valoda 

2017./2018. 9 80,0        72,5 70,8 

2018./2019. 11 79,1        74,1 71,7 

2019./2020. 5 80,0         85,8  80,8 

 

Fizika 
2017./2018. 1 34,7 43,7 37,9 

2018./2019. 3 29,8 39,1 35,8 

2019./2020. - -   

 

Ķīmija 
2017./2018. - -   

2018./2019. - -   

2019./2020. 1 50,7 62,7 60,0 

 

Bioloģija 
2017./2018. 2 52,3 65,3 59,1 

2018./2019. -       -   

2019./2020. - -   

 

 

2017./2018. mācību gadā visaugstākie rezultāti no vispārējās vidējās izglītības ieguves 

eksāmeniem bija krievu valodā, tie par 9,2 % pārsniedz valstī uzrādītos rezultātus, matemātikā, 

tie par 7,2 % pārsniedz valstī uzrādītos rezultātus. Augstāki rezultāti kā valstī tika uzrādīti arī 

angļu valodas eksāmenā, kuri par 6,2 % rezultāti ir augstāki kā valstī, taču latviešu valodā ir 

par 14,8% zemāki kā valstī. Zemāki rezultāti ir fizikā,  3,2 % zemāki kā valstī. 

2018./2019. mācību gadā uzrādītie eksāmena rezultāti matemātikā ir par 9,5 % augstāki kā 

valstī, angļu valodā izglītojamie ir uzrādījuši par 2,7 % augstākus rezultātus kā valstī, arī 

eksāmena rezultāti krievu valodā par 8,6 % pārsniedz valstī uzrādītos rezultātus. Diemžēl, 

eksāmenu rezultāti latviešu valodā un fizikā izglītojamie ir uzrādījuši ievērojami zemākus 

rezultātus kā vidēji valstī. 

Salīdzinājumā ar 2017./2018. un 2019./2020 mācību gadu, par gandrīz 6 % ir uzlabojušies 

rezultāti latviešu valodas eksāmenā, bet eksāmenu rezultāti 2019./2020. mācību gadā 

matemātikā  ir pasliktinājušies. 

 

13. tabula. Eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi (%) un 

vidējais vērtējums gadā (1 – 10balles) 

                                                                                 . 
Mācību 

gads 

Latviešu valoda Matemātika Angļu valoda 

eksāmenā gadā eksāmenā gadā eksāmenā gadā 

2017./2018. 37,3 5,45 41,5 6,75 66,6 6,65 

2018./2019. 37,8 5,74 40,7 7,09 64,2 7,14 

2019./2020. 43,0 6,06 33,7 6,78 69,7 6,89 

 

Stiprās puses:  

 

 Izglītojamie uzrāda augstus rezultātus angļu valodas un krievu valodas eksāmenos. 

 Tiek veikta detalizēta valsts pārbaudes darbu rezultātu salīdzinošā analīze. 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 

 Rosināt izglītojamo interesi par tādiem dabaszinātņu priekšmetiem kā fizika un ķīmija. 

 Mācību procesā iekļaut vairāk produktīvās (radošās) darbības līmeņa uzdevumu, kas 

pilnveido izglītojamo prasmi lietot zināšanas nestandarta situācijās. 
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4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

4.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

Stiprās puses: 

Vērtējums: labi 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana 

 

Skolā, regulāri tiek noskaidrotas izglītojamā vajadzības. Lai Skolā veidotu labvēlīgu un 

drošu vidi, palīdzētu nodrošināt izglītojamo emocionālo drošību, Skolas ārste veic darbu ar 

izglītojamiem un pedagogiem, sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, kā arī vada un organizē 

profilakses pasākumus Skolā, sadarbībā ar klašu audzinātājiem veic preventīvo darbu 

audzināšanas stundās, vecāku sanāksmēs, individuālās sarunās. 

 Īpaša vērība tiek veltīta darbam fiziskās un emocionālās vardarbības novēršanai. Tiek 

strādāts ar drošības jautājumiem Skolā, ārpus tās un internetā. Izglītojamajiem ikdienā tiek 

sniegts dažāda veida atbalsts. 
 

 

 Tiek veikts darbs traumatisma mazināšanai. 

 Attiecībā pret izglītojamiem regulāri tiek veikta un realizēta pedagoģiskās,  

        psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšana un nodrošināšana. 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 

 Organizēt pasākumus veselīga dzīvesveida veicināšanai. 

 

 

Izglītojamo drošībai Skolā izstrādāta un lielākoties tiek ievērota Kārtība, kādā izglītības 

iestādē uzturas nepiederošas personas taču reizēm ir gadījumi, kad Skolas dežurants vai cits 

personāla pārstāvis neievēro kādu no minētās kārtības punktiem. Ja pārkāpums tiek konstatēts, 

vadība veic sarunas ar attiecīgo darbinieku, lai pārkāpumi vairs neatkārtotos. Izglītojamo 

vecāki par Skolas izstrādāto kārtību ir informēti ar paziņojumiem, kas izvietoti Skolas 

vestibilos, nosūtīti vecākiem skolvadības sistēmas E-klase pastā un aplūkojami arī Skolas 

mājaslapā. Citas nepiederošas personas par Skolā pastāvošo kārtību tiek informētas, ierodoties 

Skolā. 

Skolā ir izstrādātas drošības tehnikas instrukcijas, ar kurām tiek iepazīstināti izglītojamie, 

skolotāji un tehniskais personāls. Izglītojamie ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu. Katru gadu 

tiek praktizēta apmācība rīcībai ārkārtas situācijās. Lai garantētu drošību, skolā ir nozīmētas 

atbildīgās personas, kas atbild par Skolā strādājošā personāla darba aizsardzību un izglītojamo 

drošību. Izglītojamos ar drošības noteikumiem iepazīstina klašu audzinātāji un attiecīgo 

mācību priekšmetu pedagogi. Instrukcijas tiek ierakstītas veidlapā un izglītojamie ar parakstu 

apliecina, ka ir ar tām iepazinušies. Skolā ir noteikta kārtība mācību ekskursiju, mācību 

pārgājienu un citu pasākumu organizēšanā, kas notiek saskaņā ar vecāku piekrišanu. Atbilstoši 

personas datu aizsardzības likumam izglītojamo fotografēšana un filmēšana notiek, saņemot 

rakstisku vecāku atļauju. Ar to tiek iepazīstināti visi pasākumos iesaistītie izglītojamie, kuri 

klases veidlapā parakstās par to, ka ir iepazinušies ar instrukciju. Lai ierobežotu vardarbības 

gadījumus un apmācītu izglītojamos par drošības noteikumu pārkāpuma riska faktoriem un 

uzvedību ārkārtas situācijās, Skolā tiek veikts profilaktisks darbs. Klases stundās un sociālo 

zinību stundās tiek organizētas nodarbības, kurās tiek runāts par satiksmes drošību, rīcību 

ekstremālās situācijās, veselīgu dzīvesveidu, uzturu, personīgo higiēnu, dzimumattiecībām, 

dažādu kaitīgo vielu apdraudējumu veselībai. 2019./2020. mācību gadā izglītojamajiem tika 
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Stiprās puses: 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Vērtējums: labi 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

organizētas tikšanās ar Rīgas pašvaldības policijas pārstāvjiem un lekcija “Narkokriminalitātes 

raksturojums”. Sadarbībā ar vecākiem pēc nepieciešamības notiek tikšanās ar Valsts policijas 

pārstāvjiem (dažu izglītojamo vecāki strāda Valsts policijā). 

Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Gandrīz visi 

pedagogi ieguvuši zināšanas un prasmes pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā un zina, kā 

sniegt pirmo medicīnisko palīdzību izglītojamajiem. 

Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā Skolas ārste sniedz pirmo palīdzību, 

telefoniski informē izglītojamā vecākus. Pēc nepieciešamības Skolas ārste pārrauga 

profilaktiskās apskates, veic regulāru uzskaiti par bērnu veselības stāvokli, nelaimes 

gadījumiem, ikdienā nepieciešamo palīdzību. Par negadījumiem vai iespējamo vardarbību 

ārste nekavējoties ziņo Skolas administrācijai. 

Ļoti svarīgi izglītojamo drošības nodrošināšanai ir pilnīgi slēgtas Skolas un gaiteņu durvis, 

kuras var tikt atvērtas elektroniski ar speciālu karti, kuras ir izsniegtas Skolas darbiniekiem un 

izglītojamajiem. 
 

 

 Skolā izstrādāta un lielākoties tiek ievērota Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas 

nepiederošas personas.

 Skolā izstrādāti Izglītojamo drošības noteikumi, kas nosaka mācību norises drošības un 

darba aizsardzības prasības izglītojamajiem, ar tiem iepazīstināti visi izglītojamie. Ja 

rodas nepieciešamība, Izglītojamo drošības noteikumi tiek papildināti ar jauniem 

pielikumiem.

 Gandrīz visi pedagogi apguvuši zināšanas un prasmes pirmās medicīniskās palīdzības 

sniegšanā.

 

 Visam Skolas personālam ikdienā stingri ievērot Skolas izstrādāto Kārtību, kādā 

izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas.

 Pilnveidot preventīvu pasākumu organizēšanu, lai nodrošinātu atbalstu izglītojamo 

pozitīvai uzvedībai.

 

 

 

Skolā darbojas izglītojamo pašpārvalde (8.-12.klašu izglītojamie). Izglītojamajiem ir iespēja 

izrādīt savu iniciatīvu,  izteikt priekšlikumus, iesaistīties to realizēšanā, organizēt Skolas un 

klases pasākumus, pārrunāt aktuālos jautājumus ar Skolas administrāciju un citiem 

darbiniekiem. Pašpārvaldi vada demokrātiski ievēlēts prezidents, tās darbību koordinē direktora 

vietnieks audzināšanas jomā. Pašpārvaldes darbība tiek definēta tematiskajās nodaļās. 

Pašpārvaldes darbība tiek atspoguļota pašpārvaldes sēžu protokolos, ārpusstundu pasākumu 

plānos, Skolas mājas lapā. Pašpārvaldes darbā aktīvi tiek iesaistīti klašu audzinātāji, kuri 

motivē izglītojamos aktīvāk piedalīties tās darbā. Klašu audzinātāji īsteno ārpusstundu 

pasākumu plānu, kuru veido atbilstoši Skolas tradīcijām, skolas darba prioritātēm un 

izglītojamo interesēm. Tā, piemēram,īpaši Skolotāju dienai, tradicionālajiem nacionālajiem 

svētkiem, kā arī citiem svinīgiem notikumiem. Izglītojamie aktīvi piedalās ārpusstundu 

pasākumos, kuriem ir saistība ar valsts un patriotisma nozīmes izpratni.  

Visi Skolas izglītojamie katru gadu piedalās svinīgos pasākumos, kas veltīti Latvijas 
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Vērtējums: labi 

Neatkarības proklamēšanas dienai. 2019./2020.m.g. novembrī notika šādi skolas pasākumi:  

11.11.2019. - „Ko tu zini par Latviju?” interaktīva spēle 1.–4. klasēm, skolēnu darbu izstāde 

“Tev, mana zeme” novelējumi Latvijai, 15.11.2019. - “Kas? Kur? Kad?”  (intelektuālā spēle, 

veltīta Latvijai) 5.-12.klasēm, 15.11.2019. - svinīgais pasākums ‘’Dievs, svēti Latviju!’’ 

2018.gadā Skolā norisinājās projektu nedēļa “Mana Dzimtene – mana dvēsele” veltīta Latvijas 

simtgadei. Klases veidoja projektus par svarīgākajiem notikumiem valstī, sasniegumiem, 

tradīcijām, svētkiem un veidoja maketus „Nākotnes Latvija bērnu acīm”.    

Valsts budžeta finansējuma programmā “Latvijas skolas soma” īpaša uzmanība tiek 

pievērsta muzeju apmeklējumiem un pasākumiem, kuri veicina pilsonisko audzināšanu.   

Divas reizes gadā audzināšanas stundu laikā ar izglītojamiem apspriež Skolas iekšējās 

kārtības noteikumus. Izglītojamiem ir iespēja izteikt savu viedokli un priekšlikumus 

pašpārvaldes sēdēs. Audzināšanas stundas notiek regulāri un katras klases audzinātājs tās 

tematiski plāno atbilstoši Skolas audzināšanas programmai (klases audzinātāja audzināšanas 

darba plāns). Skolas izglitojamie regulāri un aktīvi piedalās dažādos Skolas, pilsētas, valsts un 

starptautiska līmeņa projektos, kā arī dažāda līmeņa sacensībās, ārpusstundu pasākumu 

veidošanā un norisē. Tas tiek atspoguļots direktora vietnieka mācību gada darba analīzes 

materiālos, ārpusstundu pasākumu plānos, foto un video materiālos e-vidē.  

Tiek organizētas mācību ekskursijas, izglītojamie tiek iesaistīti dažāda veida projektos un 

citās aktivitātēs. 2016.-2018.gadu laikā Skola īstenoja Erasmus+ projektu „European Values 

and Being Physically Active through Games for a Better Life”, 2018.-2020. gadu laikā skola 

piedalījās vēl divos Erasmus+ projektos „Approaching Social Issues by Films” un „Think 

Green”. 

Klašu audzinātāju pienākumi Skolā noteikti pedagogu amata aprakstos. Skolā ir izstrādāta 

Audzināšanas darba programma 2017. - 2020. gadam, kurā atbilstoši Skolas vīzijai, misijai un 

vērtībām ir noteikts audzināšanas darba mērķis un virzieni trim gadiem, aprakstīta sadarbība ar 

vecākiem, sniegts ieskats Skolā piedāvātajās ārpusstundu aktivitātēs. Audzināšanas 

programmas nozīmīga daļa ir Klases stundu tematiskais plānojums visām klašu grupām. Tajā 

katram apgūstamajam tematam ir norādīts sasniedzamais rezultāts un starppriekšmetu saikne. 

Klašu audzinātāji, plānojot klases stundas mācību gadam, iekļauj tādas tematiskās grupas kā 

sevis izzināšana un pilnveidošana, piederība valstij, pilsoniskā līdzdalība, karjeras izvēle, 

veselība un vide, drošība. 

 

Stiprās puses:  

 

 Skola ir realizējusi visus izvirzītos audzināšanas uzdevumus, kuri atbilst Skolas 

         galvenajiem darba virzieniem. 

 Regulāri notiek pasākumi saistībā ar patriotisko un pilsonisko audzināšanu. 

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 

 Palielināt izglītojamo pašpārvaldes nozīmīgumu izglītojamo dzīvē, veicināt          

izglītojamo aktīvāku piedalīšanos pasākumu un citu sabiedrisko aktivitāšu 

organizēšanā. 
 

 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā  

 

Karjeras izglītības īstenošanas pasākumi Skolā tiek realizēti klases audzināšanas stundās, 

mācību priekšmetu stundās, ESF projekta Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs ietvaros, ārpusklases pasākumos. Izglītojamos ar Skolas un citu mācību 
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iestāžu (ISMA, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa Universitāte, 

TSI un citas) piedāvātajām izglītības programmām iepazīstina klases audzinātājs klases 

stundās, vecākus - skolas vecāku sapulcēs vai individuāli. Izglītojamajiem tiek nodrošināta 

brīvi pieejama daudzveidīga karjeras attīstības atbalsta informācija gan skolēnu informācijas 

stendā, gan Skolas mājaslapā, gan karjeras konsultanta konsultācijas laikā, gan aktuālā 

informācija par Atvērto durvju dienām izglītības iestādēs, citiem pasākumiem karjeras 

izglītības jomā. Skolā strādā pedagogs-karjeras konsultants, kurš konsultē izglītojamos karjeras 

jautājumos, veic izglītojamo un vecāku aptaujas karjeras jautājumos, koordinē un vada karjeras 

izglītības pasākumus.  Mācību priekšmetu skolotāji obligāti iekļauj savā tematiskajā plānā 

vienu stundu mēnesī veltītu karjerai. Skolā ir pieejami karjeras konsultanta pakalpojumi, un 

izglītojamiem tiek nodrošinātas individuālās un grupu karjeras konsultācijas. Karjeras izglītības 

saturs ir integrēts mācību priekšmetu saturā. Karjeras izglītība ir integrēta ārpusstundu 

audzināšanas pasākumos. Izglītojamie apmeklē Izglītības un Karjeras izstādi “Skola”, kur 

ISMA un mūsu Skolai ir savs stends. Izglītojamiem tiek organizēti karjeras izglītības pasākumi: 

katru mācību gadu Skolas izglītojamie piedalās ISMA organizētajā starptautiskajā konferencē 

,,Internship and Employment”, kuras galvenais mērķis ir iepazīstināt Skolas izglītojamos ar 

iespējām savienot studijas augstākajās izglītības iestādēs ar darba praksi ārvalstīs, kā pieteikties 

dalībai ERASMUS+ programmās un iespējas tikties ar ārvalstu prakšu darba devējiem. 

Izglītojamie turpmākās karjeras izvēlei lielu vērību piešķir valstī organizētajam pasākumam 

Ēnu dienas. 2019.gadā ISMA dibināja Starptautisko profesionālo vidusskolu (ISPV), kura 

organizē nodarbības karjeras izvēlē. Skolas izglītojamajiem ir iespējas apmeklēt šīs nodarbības 

sestdienās un iegūt papildus profesiju. Skolā arī regulāri notiek Karjeras nedēļa. 

Katru mācību gadu tiek organizētas tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem un veiksmīgiem 

uzņēmējiem, lai stimulētu izglītojamos turpināt mācības, lai uzsāktu veiksmīgu karjeru. 

Skolas izglītojamiem, potenciālajiem izglītojamiem un viņu vecākiem tiek organizēti 

informatīvi pasākumi. Izglītības iestādes tīmekļa vietnes saturs attiecībā uz izglītības procesu 

un ārpusstundu pasākumiem tiek aktualizēts atbilstoši reālajai situācijai (skolas mājas lapa – 

sadaļa “Ziņas”). Pēdējos gados astoņi mūsu Skolas absolventi ir uzsākuši studijas ISMA. 

Izglītojamiem tiek sniegts atbalsts turpmākās izglītības un profesijas izvēlē. Izglītojamie ar 

skolas un citu mācību iestāžu piedāvātajām izglītības programmām tiek iepazīstināti klases 

audzināšanas stundās. Vecākus par to, kā viņi var palīdzēt savam bērnam turpmākajā karjeras 

izvēlē, informē klašu audzinātāji klašu vecāku sapulcēs, kā arī individuāli. Klašu audzināšanas 

stundās ir iekļauti ar karjeras izvēli saistīti temati. Izglītojamiem tiek piedāvāta informācija par 

profesiju daudzveidību, viņu nākotnes plānošanas iespējām, izmantojot interneta resursus un 

ESF atbalstītos mācību materiālus. Pamatskolas un vidusskolas, īpaši 9. un 12. klašu 

izglītojamie, regulāri tiek anketēti, lai noteiktu viņu intereses un spējas, atbilstību noteiktām 

profesijām (personības iezīmes) un viņu turpmākās karjeras iespējas. Izglītojamie klases 

audzinātāja vadībā mācās modelēt savas karjeras iespējas. Izglītojamie iesaistās „Ēnu dienu” 

pasākumos, apmeklē Atvērto durvju dienas dažādās izglītības iestādēs, kā arī iepazīstas ar savu 

vecāku darbavietām. 9.-12. klašu izglītojamie regulāri apmeklē Izglītības un Karjeras izstādi 

„Skola”, klātienē iegūstot informāciju par augstskolu piedāvātajām izglītības programmām, lai 

objektīvi un pārdomāti pieņemtu lēmumu par sev atbilstošo augstskolu, kā arī izmantotu 

iespējas tikties ar augstskolu pārstāvjiem. Skolas mājas lapā regulāri tiek ievietota informācija 

par dažādu augstskolu un citu izglītības iestāžu atvērto durvju dienām, par karjeras izvēles 

iespējām. Skolā notiek informācijas vākšana un apkopošana par skolas absolventiem. No 

2020.gada 15.marta sakarā ar ārkārtas situāciju karjeras izglītība Skolā tika organizēta attālināti, 

pievēršot īpašu uzmanību 9.-12.klašu izglītojamajiem. Visiem izglītojamajiem un viņu 

vecākiem bija iespēja saņemt plašu informāciju par  dažāda veida karjeras testiem (NIID.lv),  

iespēju saņemt individuālas konsultācijas pie Skolas karjeras konsultanta attālināti.  
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Stiprās puses: 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Vērtējums: labi 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

 

 Skolas izglītojamie piedalās dažādos karjeras izglītības pasākumos Skolā un ārpus tās. 

 Skolā ir atbildīgā persona, kas sniedz nepieciešamo informāciju un palīdzību karjeras 

izvēlē. 

 

 

 Pilnveidot vecāku un izglītojamo informētību un izpratni par Skolā piedāvātajām 

karjeras izglītības iespējām.  

 Paplašināt profesionālās orientācijas pasākumu ciklu, pievēršot īpašu uzmanību 

jaunām profesijām. 
 

 

 

 

Skolā pedagogi sniedz indivuduālu mācību atbalstu gan talantīgajiem izglītojamajiem, gan 

izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 

Skola atbalsta un veicina izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos, zinātniski pētnieciskajos darbos, projektos un citās ar mācību darbu saistītās skolas 

un ārpusskolas aktivitātēs. Savas spējas un talantus izglītojamie var apliecināt, piedaloties 

dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajās konferencēs un konkursos gan 

skolas, gan pilsētas, gan valsts līmenī. Individuālo konsultāciju laikā tiek sekmēta talantīgo 

skolēnu sagatavošana mācību priekšmetu olimpiādēm, zinātniski pētnieciskajiem darbiem un 

konkursiem. Skolotāji mācību procesā ņem vērā izglītojamo talantu, intereses un spējas un 

piedāvā viņiem papildus uzdevumus ar paaugstinātu grūtības pakāpi, veicina izglītojamo 

mācību darba motivāciju.  

2017./2018. mācību gadā izglītojamie ieguvuši  3  godalgotas  vietas  un  1 atzinības rakstu 

informātikas  olimpiādē  „ISMA – Intelekts” 10.  - 12.  klašu  grupā, 1. vietu Latvijas 

informātikas 31. olimpiādes atlases kārta, 1 godalgotu vietu Latvijas 31. informātikas 

olimpiādes III posma sacensībās, 1 skolēns dalīja 3. un 4. vietu Latvijā starptautiskajā 

konkursā-spēlē „Krievu lācēns – valodniecība visiem” 11.klašu grupā, 1 skolēns izcīnīja 

bronzas medaļu Baltijas Olimpiādē informātikā, kas notikā Stokholmā, Zviedrijā,  1 atzinības 

raksts 68.olimpiādē matemātikā 9.klašu grupā, 6 godalgotas vietas konkursā ,,Ŗēķini galvā” 2. 

un 3. posmā.7.-9.klašu komanda ieguva atzinības rakstu ,,Meridian Trivia” konkursā. 

2018./2019. un 2019./2020. mācību gados visvairāk godalgoto vietu iegūtas matemātikas 

atklātajā konkursā „Rēķini galvā”. Mācību priekšmetu olimpiāžu un atklāto konkursu rezultāti 

par pēdējiem 3 mācību gadiem aplūkojami 14. tabulā. 

 

14. tabula. Mācību priekšmetu olimpiāžu un atklāto konkursu rezultāti 

 

 

Mācību 

gads 

Mācību priekšmetu olimpiāžu 2. posms 

Rīgas pilsētā, atklātie konkursi 

 

Sasniegumi valstī 

1. vieta 2. vieta 3. vieta Atzinība 

2017./2018. 5 4 4 3 
Dalīta 3.-4. vieta 

Baltijas Olimpiāde informātikā, 

Stokholma, Zviedrija (Baltic Olympiad 
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in Informatics 2018), Stockholm, 

Sweden, bronzas medaļa 

 

2018./2019. 
 

5 
 

4 
 

5 
 

- 
 

2019./2020. 6 5 4 1 
 

 

Skolā tiek organizēts darbs izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām, kā arī tiem, kuriem trūkst 

motivācijas mācīties vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu.  

Skolas personāls sniedz konsultācijas izglītojamiem un vecākiem, kuri vēlas risināt un 

novērst tās psiholoģiska rakstura problēmas, kas izglītojamiem rada traucējumus mācīšanās 

procesā un personības attīstībā. 

Klašu audzinātāji informē izglītojamo vecākus par konsultāciju apmeklējumiem.  

Pedagoģiskās padomes sēdēs un pedagogu apspriedēs notiek pieredzes apmaiņa, un 

pedagogi savstarpēji sadarbojas, lai nodrošinātu veiksmīgāku mācību darba diferenciāciju. 

Pedagogi izmanto dažādus individualizācijas veidus, lai mācību procesu pielāgotu 

izglītojamo vajadzībām, spējām un interesēm. Izglītojamiem, kas īpaši interesējas par kādu 

mācību priekšmetu, iesaka mācību saturu apgūt padziļināti,veicot pētījumus,veidojot projektu 

darbus u.c. Tiek diferencēta pedagoģiskā palīdzība (tiek atļauts izmantot atgādnes, kalkulatoru 

utt.), tiek koriģēts mācību temps, organizējot grupu darbu, tiek veidotas gan homogēnās (bērni 

ar līdzīgām spējām), gan heterogēnās (bērni ar atšķirīgām spējām) darba grupas. 

 

Stiprās puses:  

 

 Ir nodrošināts individuāls darbs ar izglītojamiem (konsultācijas) visos mācību 

     priekšmetos. 

 Izglītojamajiem ir iespējas piedalīties ārpusstundu aktivitātēs, lai papildus 

     pilnveidotu savus talantus (piemēram, sagatavošanās Skolas pasākumiem, dažāda  

     līmeņa un veida konkursiem un mācību olimpiādēm). 

 Kvalitatīvs pedagogu darbs ar talantīgiem izglītojamiem veicina viņu izaugsmi. 

 Pārdomāts un plānveidīgs darbs nodrošina atbalstu izglītojamiem, kam 

     nepieciešama individuālā pieeja un atbalsta pasākumi. 

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 

 Talantīgo izglītojamo piesaiste līdzdalībai augstskolu aktivitātēs un projektos,  

     pētniecības darbos un olimpiādēs. 

 Veidot individuālu plānu darbā ar talantīgajiem izglītojamiem. 

 Individuālo izglītības plānu realizēšana izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās. 

 

 
 

4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām  

 

Skolā nav izglītojamo ar speciālām vajadzībām. 

 

 

 

Vērtējums: ļoti labi 
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4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  

 

2017./2018. mācību gada laikā veikta izglītojamo un vecāku aptauja par informācijas apriti 

starp pedagogiem, izglītojamiem un viņu vecākiem. Balstoties uz aptaujas rezultātiem, 

2018./2019. gada sākumā par dokumentu oficiālajai saziņai ar izglītojamo vecākiem Skolā ar 

direktores rīkojumu noteikts skolvadības sistēmas E-klase elektroniskais žurnāls un sistēmas 

nodrošinātās e-sarakstes iespējas, izglītojamo vecāki par to informēti un apliecinājuši to ar 

parakstiem. 

Skolvadības sistēma E-klase nodrošina katram vecākam iespēju regulāri saņemt informāciju 

par stundu apmeklējumu, mācību rezultātiem, plānotajiem pārbaudes darbiem, apgūtajām 

tēmām, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu, to skaitā mācību sasniegumu pārskatus jeb 

sekmju izrakstus elektroniskā formātā, informāciju par aktualitātēm Skolā un izglītojamo 

sasniegumiem ārpusskolas mācību priekšmetu olimpiādēs un citos pasākumos. 

Skolas mājaslapā vecākiem ir pieejama informācija par Skolā īstenotajām izglītības 

programmām, par aktualitātēm, Skolas administrācijas pieņemšanas laikiem u.c.  

Vecākiem ir iespēja izteikt savus ierosinājumus un iebildumus arī Skolas vecāku 

kopsapulcēs, klašu vecāku sapulcēs, Skolas padomes sanāksmēs un individuālās pārrunās ar 

Skolas administrāciju, kā arī elektroniski un telefoniski. Vecāku izteiktie priekšlikumi regulāri 

tiek analizēti un secinājumi tiek izmantoti turpmākajā darbā.  Ir izstrādāta Iebildumu un 

priekšlikumu izteikšanas kārtība, kas nosūtīta visiem izglītojamo vecākiem un atrodama arī 

Skolas mājaslapā. 

Katra mācību gada sākumā tiek organizētas klašu vecāku sapulces, kurās tiek pārrunāti 

jautājumi par Skolas aktualitātēm, prioritātēm, izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtību, Skolas iekšējo kārtību u.c. Pēc vecāku ierosinājumiem tiek organizētas arī citas klašu 

vecāku sapulces.  

Katra mācību gada noslēgumā tiek organizēta topošo pirmklasnieku vecāku sanāksme, kurā 

Skolas vadība informē vecākus par Skolas vīziju, misiju, vērtībām un visu, kas būtu jāzina 

topošajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem.  

Katru gadu notiek Skolas direktores tikšanās ar 9. klašu izglītojamiem un vecākiem, kurās 

tiek izklāstīts Skolas piedāvājums izglītojamajiem nākamajā mācību gadā 10. klasē. 

Skolā darbojas Skolas padome, kurā 2-3 reizes mācību gada laikā tiek pārrunātas Skolas 

aktualitātes, prioritātes, apspriestas aktualitātes izglītībā Latvijā un pasaulē, meklēti risinājumi 

aktuālu problēmu risināšanai Skolā u.c. Izglītojamo pārstāvju, vecāku pārstāvju un pedagogu 

pārstāvju izteiktie ierosinājumi tiek ņemti vērā Skolas darbības turpmākai plānošanai un 

uzlabošanai. Skolas mājaslapā ir pieejams Skolas padomes reglaments un informācija par 

Skolas padomes darbību. 

Atsevišķās klasēs klašu audzinātāji  organizē kopīgus pasākumus izglītojamajiem un viņu 

vecākiem kolektīva saliedēšanai un vecāku iesaistīšanai Skolas dzīvē. 2018./2019. un 

2019./2020. mācību gados tika organizētas sporta dienas sākumskolas skolēniem un viņu 

vecākiem “Vienoti sportā”. Vecāki regulāri tiek aicināti uz skolas pasākumiem, sākumskolā arī 

uz klašu pasākumiem. Vislielākā vecāku ieinteresētība ir 1. -4. klašu grupā, 5. , 7.klašu grupā, 

9. un 12.klašu grupā. 

 

Stiprās puses:  

 

 Pedagogi regulāri informē vecākus par izglītojamo mācību sasniegumiem, stundu 
       apmeklējumu un Skolas pasākumiem, izmantojot dažādas saziņas formas.  

 Vecākiem tiek dota iespēja regulāri apmeklēt Skolā rīkotos pasākumus. 

 Tālākas attīstības jautājumus apspriež Skolas padomes sēdēs. 
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Vērtējums: labi 

4.5.1. Mikroklimats 

4.5. SKOLAS VIDE 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 

 Klašu audzinātājiem organizēt izglītojamajiem un viņu vecākiem kopīgus klašu 

pasākumus, tādējādi iesaistot izglītojamo vecākus pasākumu organizēšanā un klases 

kolektīva saliedēšanā. 

 Veicināt izglītojamo vecāku ieinteresētību un iesaistīšanos Skolas dzīvē. 
 

 
 

 

Skola veicina izglītojamajos, vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu 

par savu skolu. Tas tiek nodrošināts, veidojot skolas tēlu sabiedrībā – informējot par 

izglītojamo sasniegumiem mācību darbā, projektos, sportā, organizējot skolas pasākumus, no 

kuriem vairāki ir kļuvuši par Skolas tradīciju, piemēram, Zinību diena, Skolotāju diena, 

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīti pasākumi, Ziemassvētku pasākumi, 

Mātes dienai veltīts koncerts, Pēdējais zvans, 9. un 12. klases izlaidumi u.c.  

Skolai ir mājas lapa, tā regulāri tiek pilnveidota un papildināta ar jaunu informāciju. Skolā ir 

radīti apstākļi, lai izglītojamie un skolotāji justos vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, 

nacionālās, kultūras un reliģiskās piederības. Skolā pastāv Ētikas kodekss. Problēmsituācijas 

tiek risinātas, iesaistot skolas administrāciju un vecākus. Pedagoģiskais personāls un tehniskie 

darbinieki ir izglītojušies bērnu aizsardzības un pirmās palīdzības kursos. Skolas personāls ir 

ne tikai profesionāls, laipns un izpalīdzīgs, bet arī radošs un aktīvs, veidojot Skolas pasākumus. 

Skolas darbinieku darbi tiek izmantoti skolas interjera noformēšanā, ielūguma un apsveikuma 

kartīšu veidošanā.  Skolā tiek ievērotas izglītojamo un darbinieku tiesības, labi paveiktais tiek 

novērtēts ar atzinībām un pateicībām. Attieksme pret Skolas apmeklētājiem ir korekta. Skolā ir 

pieejama informācija attiecībā uz Skolas administrācijas apmeklētāju pieņemšanas laiku un 

skolotāju konsultāciju laiku. Vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, 

savstarpēja cieņa, uzticēšanās un izpalīdzība. Skolas īpašie piedāvājumi palīdz tajā uzturēt 

labvēlīgu mikroklimatu, dāvājot izglītojamiem iespēju kvalitatīvi apgūt zināšanas un izpausties 

sportā un radošajās jomās. 

Skolas izglītojamo, viņu vecāku un darbinieku vidū ir dažādu tautību un reliģisko piederību 

izglītojamie un pedagogi, vienmēr tiek ievērots vienlīdzīgas attieksmes princips neatkarīgi no 

dzimuma, nacionālās, reliģiskās piederības vai citiem apstākļiem. Klašu audzinātāji 

sistemātiski atgādina izglītojamiem par savstarpējo cieņu un labvēlīgu attieksmi vienam pret 

otru, iecietību, empātiju. Skolā valda labvēlīga atmosfēra, darbinieku starpā ir pozitīvas 

attiecības, kas palīdz virzīties uz kopīgā mērķa sasniegšanu. Skolā ir izstrādāti Skolas iekšējas 

kārtības noteikumi. Skolotāji un administrācija analizē pārkāpumus, izvēlas nepieciešamos 

risinājumus pārkāpumu un to cēloņu novēršanai, strādā, lai nepieļautu mobingu izglītojamo 

vidū. Skolā tiek organizētas skolotāju dežūras mācību stundu starpbrīžos. Skolas darbinieki un 

izglītojamie zina kārtību, kādā jāziņo par fiziskiem un morāliem pāridarījumiem: 

problēmsituācijas tiek risinātas, iesaistot skolas administrāciju, konfliktsituācijas tiek risinātas 

konstruktīvi un laikus. Jaunpienākušiem izglītojamajiem Skolā palīdz adaptēties klases 

audzinātāji. Skolas personāls ir profesionāls, laipns un izpalīdzīgs, vienmēr nodrošina 

apmeklētājiem vajadzīgo informāciju. Skolas vadības un personāla attiecības kopumā ir 

labvēlīgas, konstruktīvas un lietišķas.  

Skolā tiek ievērotas izglītojamo un darbinieku tiesības, ņemtas vērā katra spējas un tiek 

novērtēts paveiktais darbs. Izglītojamie ciena un atbalsta cits citu. Vadības, personāla un 

izglītojamo attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa, uzticēšanās un izpalīdzība. Skolas 
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Stiprās puses: 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Vērtējums: ļoti labi 

4.5.2. Fiziskā vide 

iekšējas kārtības noteikumu ievērošanu nodrošina skolotāju vienotās prasības. Tiek veikts 

nopietns darbs kavējumu novēršanā. Izglītojamo pašpārvaldes darbs pārsvarā tiek vērsts uz 

ārpusklases pasākumu vadīšanu. Personāls ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas 

procesā un ir lojāls Latvijai un tās Satversmei, ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, 

cilvēktiesību un humānisma principus. Skola nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts 

simboliem un to lietošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Skolas 

audzināšanas programmā tiek iekļautas tēmas, kas saistītas ar patriotismu, cieņu pret valsti un 

valsts simboliem. Sociālās zinības stundās, Latvijas vēstures stundās un klases audzināšanas 

stundās izglītojamos iepazīstina ar Satversmes pamatprincipiem. 

Skolas vadība ir ieinteresēta izglītojamo un pedagogu sasniegumos un iespēju robežās 

atbalsta viņu iniciatīvas, rosina radošai un inovatīvai darbībai, novērtē sasniegto. Vadība 

sniedz atbalstu topošo 1., 5. un 10. klašu izglītojamiem, viņu vecākiem un audzinātājiem 

savlaicīgai adaptācijai pārejai uz nākamo klasi – tiek rīkotas direktores tikšanās ar 

izglītojamiem, viņu vecākiem, rīkotas sanāksmes esošajiem un topošajiem minēto klašu 

audzinātājiem un mācību priekšmetu pedagogiem, tiek veiktas individuālas pārrunas ar 

izglītojamiem un viņu vecākiem u.tml. 
 

 

 Veiksmīgi tiek plānota un īstenota Skolas tēla veidošana – Skolas popularizēšana 

sabiedrībā un digitālajā vidē. 

 Tiek nodrošināts atbalsts topošo 1., 5., un 10. klašu izglītojamiem, viņu vecākiem un 

audzinātājiem savlaicīgai adaptācijai, pārejai uz nākamo klasi. 
 

 

 Turpināt darbu pie izglītojamo un viņu vecāku izpratnes veidošanas par vienlīdzīgas 

attieksmes principa ievērošanas nepieciešamību Skolas darbā neatkarīgi no izglītojamo 

nacionālās piederības, uzvedības vai citiem apstākļiem. 
 

 

 

 

Skolas telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Sanitāri higiēniskie apstākļi 

(apgaismojums, temperatūra, uzkopšana utt.) klases un pārējās Skolas telpas atbilst higiēnas 

normām un tiek nodrošinātas regulāri. Mēbeles kabinetos ir ērtas un funkcionālas. Katru gadu 

Skolā plānveidīgi tiek veikts telpu remonts. Tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas (visās klasēs ir 

datori ar interneta pieslēgumu, TV paneļi) iegādātas mēbeles, padarot telpas mūsdienīgas un 

estētiskas. Mācību telpas ir izremontētas, ir veikts remonts un labiekārtotas Skolas aktu zāles, 

tualetes, ēdnīcas telpas. Par telpu stāvokli Skolas vadību informē skolotāji, un tas tiek ņemts 

vērā, plānojot Skolas vides sakārtošanas darbus (remontus, aprīkojuma iegādi u.c.). 

Pedagogiem ir iekārtota skolotāju istaba, kura ir paredzēta kā darba un atpūtas telpa, tajā 

atrodas datori ar interneta pieslēgumu. Klases un koplietošanas telpas atbilst sanitāri 

higiēniskajām normām, redzamā vietā ir novietoti ugunsdzēšamie aparāti, evakuācijas plāni. 

Par telpu uzkopšanu rūpējas Skolas tehniskais personāls. Tualetēs pieejams tualetes papīrs, 

ziepes, roku žavētāji. Tiek sekots, lai tualetes vienmēr būtu tīras un sakoptas.  

Skolā regulāri tiek izvietotas izglītojamo zīmējumu un citu darbu izstādes, ar kurām 
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4.6.1. Iekārtas un materiāli tehniskie resursi 

4.6. SKOLAS RESURSI 

iespējams iepazīties gan pašiem izglītojamiem un viņu vecākiem, gan pedagogiem. Par 

daudzajiem telpaugiem Skolā pastāvīgi rūpējas Skolas tehniskais personāls, kabinetos - 

pedagogi, kas ir atbildīgi par konkrēto mācību kabinetu, kā arī izglītojamie. Skolas apkārtne ir 

tīra, kārtīga un apzaļumota. Skola rūpējas par Skolas teritorijas labiekārtošanu. Vecāki arī 

piedalās Skolas teritorijas apzaļumošanā, 2019.gadā 9.klašu absolventi uzdāvināja un iestādīja 

rododendronu krūmus un dažus kokus.   

Skolai nav savas sporta zāles, tāpēc Skola nomā sporta zāli no Transporta un sakaru institūta. 

Sporta telpas atbilst visām prasībām, tās ir tīras, ar labiekārtotām ģērbtuvēm un dušas telpām, 

estētiski noformētas, koplietošanas telpas atbilst sanitāri higiēniskajām prasībām 

(apgaismojums, temperatūra, uzkopšana). Redzamās vietās ir izvietoti evakuācijas plāni, 

norādes un brīdinājuma zīmes.  

Skolas teritorijā ir laukums automašīnu novietošanai, kā arī vieta velosipēdu novietošanai.  

Skolas teritorijā un telpās ir novietoti konteneri atkritumu šķirošanai un izglītojamie, uzsākot 

mācības Skolā, tiek informēti par atkritumu šķirošanas nepieciešamību. 

 

Stiprās puses:  

 

 Telpu remonts, mēbeļu un aprīkojuma iegāde tiek realizēta pakāpeniski un  

          plānveidīgi. 

 Telpas un apkārtne tiek uzturēta tīra un kārtīga. 

 Vides sakārtošanā un telpu noformēšanā piedalās arī izglītojamie. 

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 

 Skolas telpu noformējumā akcentēt Skolas tēla atpazīstamību. 

 Turpināt mācību telpu labiekārtošanu. 

 

 
 

 

Skolas telpu iekārtojums ļauj nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu, ir piemērots 

īstenojamo izglītības programmu specifikai un izglītojamo skaitam. Iespēju robežās mācību 

kabineti tiek aprīkoti ar tehnoloģijām mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai. Nodrošināts 

pieslēgums internetam visos mācību kabinetos un katrā no tiem atrodas dators. 

Skolā ir trīs informātikas kabineti ar atjaunotu datornodrošinājumu, aprīkots ķīmijas un 

fizikas kabinets. 

Telpas tiek izmantotas racionāli, Skolas mēbeles ir labā stāvoklī, iekārtas un tehniskie 

līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai. Skolā strāda IT inženieris, kurš rūpējas par bojāto 

mācību tehnisko līdzekļu savlaicīgu remontu. Skolā vienmēr tiek ievēroti drošības pasākumi 

mācību un tehnisko līdzekļu uzglabāšanā. Ir izstrādāts telpu noslogojuma grafiks stundām un 

konsultācijām, kā arī tiek nodrošināta izglītojamo informēšana par drošību speciālajos, ar 

tehniku aprīkotajos kabinetos. 

Skolas bibliotēka aprīkota ar jaudīgiem datoriem. Izglītojamajiem, viņu vecākiem un 

pedagogiem pieejams Skolas bibliotēkas elektroniskais katalogs, kurš aplūkojams Skolas 

mājaslapā. Turpmāk būtu jānodrošina elektroniskā uzskaites sistēma izglītojamajiem mācību 

grāmatu un darba burtnīcu saņemšanā. Lai izglītojamie informāciju tehnoloģijas varētu 

izmantot ārpus mācību stundu laika, Skolas bibliotēka aprīkota ar datoriem izglītojamo 
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Stiprās puses: 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Vērtējums: labi 

4.6.2. Personālresursi 

vajadzībām. Izglītojamajiem ir iespēja izdrukāt un pavairot materiālus Skolas bibliotēkā, 

vēršoties pie bibliotekāres. 

Mācību grāmatas un darba burtnīcas ir pietiekamā skaitā un nodrošinātas pilnā apmērā 

visiem izglītojamiem, tiek atjaunots Skolas bibliotēkas mācību grāmatu, pēdējos divos gados 

tiek papildināts daiļliteratūras un uzziņu literatūras fonds.  

Skolā ir pieejami didaktiskie materiāli, kuros ietilpst tabulas, shēmas, telpiskās figūras, utt., 

kā arī vairākas attīstošās prāta spēles un spēles lasītprasmes attīstīšanai.  

Skolā ir 1 interaktīvā tāfele, katrā mācību klasē ir TV paneļi, datori visās mācību telpās, 

bibliotēkā, skolotāju istabā u.c. Pie skolotāju istabas arī atrodas printeris, tādējādi pedagogiem 

ir iespēja izdrukāt un pavairot mācību materiālus. 3.stāvā mācību kabinetos ir arī vebkameras. 

Vairāki skolotāji aktīvi izmanto mācību portālu Uzdevumi.lv. 
 

 

 Visas mācību telpas ir aprīkotas ar datoriem, tajās nodrošināts pieslēgums internetam,  

izmantojami TV paneļi. 

 Ir trīs informātikas kabineti ar atjaunotu datornodrošinājumu. 

 Materiālie un tehniskie resursi regulāri tiek papildināti. 

 

 Turpināma mācību telpu aprīkošana ar modernajām tehnoloģijām. 

 Jānodrošina elektroniskā uzskaites sistēma izglītojamajiem mācību grāmatu un darba 

burtnīcu saņemšanai.  

 Uzturēt un modernizēt esošo informācijas un komunikāciju tehniku Skolas ēkā  

      Lomonosova ielā 1, korpuss 7.  

   Papildināt bibliotēkas resursus, veidojot jaunu un mūsdienīgu bibliotēku. 

    Uzstādīt vebkameras arī citās mācību telpās. 
 

 
 

 

Skolai ir 100 % nepieciešamā personāla resursu izglītības programmu īstenošanai. 

Atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu izglītības programmu īstenošanu atbilstoši prasībām, tiek 

organizēta stundu aizvietošana. Skola savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to 

izmaiņas. 

Skolā strādā skolas ārste, bibliotekāre, IT inženieris, tehniskie darbinieki. Īpaši lepojamies ar 

labiekārtotu ēdnīcu un ēdamzāli, kurā tiek nodrošināta skolēnu un darbinieku ēdināšana, arī 

ņemot vērā mediķu ieteikumus un rekomendācijas. 

Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darba līgumos un 

darbinieku amatu aprakstos. 

Personāla profesionālā pilnveide tiek plānota saskaņā ar ārējo normatīvo aktu prasībām, 

Skolas attīstības prioritātēm, pedagogu profesionālajām vajadzībām. 

Pedagogi regulāri apmeklē profesionālās pilnveides pasākumus Skolā un ārpus tās un tajos 

gūtās zināšanas un prasmes izmanto mācību un audzināšanas procesa kvalitatīvai īstenošanai 

un pilnveidei. Skolā ir izstrādāts pedagogu profesionālās kompetences pilnveides plāns, ņemot 

vērā trīs gadu perspektīvu, kas tiek regulāri aktualizēts. Direktores vietniece regulāri pārbauda 

datu bāzi, un skolotāji tiek informēti par tālākizglītības kursu piedāvājumu, ka arī seko līdzi 
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tam, lai netiktu pārkāpta normatīvajos dokumentos noteiktā kārtība. Informācija par katra 

pedagoga tālākizglītības aktivitātēm tiek uzglabāta skolotāju personas lietās, skolotāju 

portfolio, ievadīta datu bāzē „VIIS” atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. Skolas vadība 

atbalsta un nodrošina pedagogu tālākizglītību, metodisko jomu vadītāji rosina pedagogus 

piedalīties ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs un projektos gan skolā, gan ārpus tās. 

Skolotāji un Skolas vadība piedalās kursos, semināros un konferencēs saistībā ar kompetencēs 

balstīto mācību saturu, stundu izveides kritērijiem un sasniegumu analīzi. 2020. gadā Skolas 

pedagogiem tiek piedāvāts apmeklēt Latviešu valodas aģentūras organizētos valsts valodas 

kursus projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (projekta Nr. 8.3.1.1./16/I/002) ietvaros, 

tādējādi pilnveidojot savas latviešu valodas zināšanas. 2019./2020.mācību gadā Skolas vadība 

piedalījās semināros projektā “Durvis”, „Atbalsts pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanā 

mācību procesā”, „Skola 2030”, “Kompetenču pieejas īstenošana” un “Atbalsts skolas vadībai 

skolēnu vērtību un tikumiskās audzināšanas veicināšanai skolā”. Mūsu Skola ir arī matemātikas 

konkursa-spēles „Ķengurs” organizētājs Latvijā un mūsu pedagogi katru gadu apmeklē 

starptautiskās konferences. 2019./2020. mācību gadā pedagogi piedalījās konferencē 

„Ķengurs”, kura tika rīkota Amerikas savienotajās valstīs. Mācību gada laikā tiek organizētas 

metodiskās nodarbības, aplūkojot tādus būtiskus aspektus, kā patstāvīga, radoša, pētnieciska 

darba veide, radošo darbu stratēģija un taktika. Metodiskajās jomās, semināros, pedagoģiskajās 

sēdēs tiek izvērtēta pedagogu tālākizglītības efektivitāte, lielākā daļa skolotāju regulāri 

informēkolēģus par tālākizglītības kursos iegūto informāciju, taču šāda pieredzes apmaiņa laika 

trūkuma dēļ nevienmēr notiek visā kolektīvā, tādējādi Skolā būtu pilnveidojama profesionālās 

pilnveides pasākumos gūto atziņu nodošanas sistēmas pilnveide pārējiem pedagogiem. 

Skolā izveidota jauno pedagogu darbā iesaistīšanas kārtība, kas paredz individuālas pārrunas 

katram jaunajam pedagogam par tēmām, kas saistītas ar izglītības procesu, dokumentāciju, E-

klases lietošanu, Skolas tradīcijām, ēdināšanu utt. 

Skolas vadība regulāri un mērķtiecīgi, atbilstoši pedagogu profesionālās pilnveides plānam 

motivē pedagogus pilnveidot savu profesionālo kompetenci, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību 

un audzināšanas darbu un realizētu skolas galvenos uzdevumus. Pedagogu motivācijas 

sekmēšanas nolūkā tiek plānoti kopīgi pasākumi skolā un ārpus tās, izteiktas pateicības, tiek 

novērtēts papildus ieguldītais darbs, nodrošināta labvēlīga vide, izzinātas vajadzības un iespēju 

robežās radīta labiekārtota darba vide, atbalstīta pedagogu profesionālā un personības 

izaugsme. 

 

Stiprās puses:  

 

 Personāla profesionālā pilnveide tiek pārraudzīta un plānota saskaņā ar ārējo normatīvo 

aktu prasībām, Skolas attīstības prioritātēm un pedagogu profesionālajām vajadzībām. 

 Skolas pedagogi aktīvi iesaistās savas profesionālās kompetences pilnveidē, piedaloties 

tālākizglītības kursos, semināros, konferencēs. 

 Pedagogi turpina pilnveidot latviešu valodas prasmes. 

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 

 Pilnveidot pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos gūto atziņu nodošanas sistēmu 

pārējiem pedagogiem.  

 Veicināt skolotāju iesaistīšanos projektos un radošo darbu skatēs. 

 Pilnveidot skolotāju prasmes informācijas komunikāciju tehnoloģijas iespēju 

izmantošanā izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas analīzei. 

 Rosināt skolotājus pilnveidot latviešu valodas prasmes. 
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4.7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

4.7. SKOLAS  DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Stiprās puses: 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 

Skolas administrācija sadarbībā ar pedagoģisko kolektīvu plāno Skolas darbu, tā kontroli un 

izvērtēšanu. Skolā  ir izstrādāta pašvērtēšanas sistēma ar kuru ir iepazīstināts Skolas kolektīvs. 

Skolas pašnovērtēšanas process ir nepārtraukts un notiek visos līmeņos, tas tiek plānots 

atbilstoši Skolas noteiktajām prioritātēm. Darba plānošana un izvērtēšana notiek Skolas vadības 

apspriedēs, metodiskās padomes un metodisko komisiju sēdēs, pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Darba pašnovērtēšanā ir iesaistīti gandrīz visi skolas darbinieki. Pašnovērtēšanas process ir 

balstīts uz konkrētiem faktiem, ļauj definēt problēmjautājumus mācību saturā, mācīšanas un 

mācīšanās, izglītojamo sasniegumos mācību procesā, atbalsta sniegšana izglītojamiem,  Skolas 

vidē, Skolas resursos, Skolas darba organizācijā. Pašvērtējuma process ir balstīts konkrētos 

faktos, kuri ļauj noteikt problēmjautājumus mācību saturā un konkrētā mācību priekšmeta 

mācīšanā, izglītojamo zināšanu vērtēšanā, atbalsta pasākumos, kā arī izvērtējot Skolas vidi, 

resursus un Skolas darba organizāciju. Informācijas uzkrāšana notiek visu mācību gadu 

atbilstoši Skolas attīstības virzieniem, prioritātēm un darba plānam visās Skolas darba jomās. 

Skolas direktore regulāri pārrunā aktuālos darba jautājumus ar Skolas pedagogiem, tādējādi 

saņemot atgriezenisko saiti par Skolas stratēģisko attīstību, pedagogu iecerēm un 

priekšlikumiem Skolas darbības uzlabošanā. Skolotāju priekšlikumi tiek apkopoti un apspriesti 

pedagoģiskajās sēdēs, plānojot Skolas turpmāko attīstību.  

Tiek veiktas pārrunas ar lielāko daļu Skolas tehnisko darbinieku par Skolas vidi. Skolas 

vadība, apvienojot informāciju atsevišķās sadaļās Pašvērtējumā un Attīstības plānā, iepazīstina 

ar apkopotajiem pašnovērtēšanas rezultātiem visus Skolas darbiniekus un vecākus. 

Skolas administrācija sadarbībā ar pedagogiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem analizē 

Skolas darbu. Katrs pedagogs mācību gada noslēgumā raksta pašvērtējumu, iekļaujot tajā  

mācību darba analīzi. Skolas darba vērtēšana notiek Skolas administrācijas sēdēs, metodisko 

komisiju sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, Skolas padomes sanāksmēs. Skolas darba 

pašvērtēšanas procesā iesaistās Skolas pedagogi, ārste. Skolas administrācija vērtēšanā iegūto 

informāciju izmanto, lai apzinātu Skolas darba stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības. 

Skolas pašvērtējuma ziņojums tiek publicēts Skolas mājas lapā.  

Skolai ir izstrādāts attīstības plāns, ņemot vērā Skolas darbības pamatmērķus un 

pašvērtējumā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. Skolas attīstības plāns 

un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir strukturēts, pārdomāts un reāls, pārskatāms 

un skaidrs. Prioritātes ir noteiktas trim gadiem. Attīstības plāns ir veidots, ņemot vērā skolas 

pamatmērķi un iepriekš paveikto darbu. Plānotās prioritātes un uzdevumi tiek koriģēti, veidojot 

darba plānu konkrētam mācību gadam. Tiek veikta regulāra to izvērtēšana. 

  
 

 

 Tiek nodrošināta Skolas pedagogu, izglītojamo un viņu vecāku līdzdalība Skolas 

darba pašnovērtēšanā un turpmākās attīstības prioritāšu noteikšanā. 

 Skolas darba plānošānā tiek ievērota sistēmiskā pieeja, kas balstīta uz Skolas vīziju, 

misiju, vērtībām, mērķiem un prioritātēm.  

 Pedagogi izstrādā sava darba pašvērtējumu. 
 

 

 Motivēt izglītojamos un viņu vecākus aktīvākai iesaistei Skolas darba 
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4.7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība 

pašnovērtēšanas procesā un turpmāko attīstības prioritāšu noteikšanā.  

 Skolas attīstības plānošanu jākoordinē atbilstoši valsts izglītības prioritātēm. 
 

 

 

2019./2020. mācību gadā veikta Skolas vadības sastāva optimizācija. Skolas direktorei ir 4 

vietnieki: 3 vietnieki izglītības jomā un 1 audzināšanas darbā. Direktores vietnieku darba 

pienākumi noteikti viņu amatu aprakstos. Visiem direktores vietniekiem ir atbilstoša izglītība 

un kompetence savā atbildības jomā. Direktores vietnieki izglītības jomā koordinē mācību, 

metodisku un audzināšanas darbu Skolā. 

 Skolā ir Ministru kabineta noteiktā obligātā dokumentācija, kuras precīza izpilde tiek 

kontrolēta. Skolai ir precīzi izstrādāta normatīvā bāze: darbinieku amatu apraksti, darba 

organizācijas dokumenti, dažādu pasākumu un procedūru nolikumi. Skolas darbību reglamentē 

Skolas nolikums, Iekšējās kārtības noteikumi, un citi Skolas iekšējie normatīvie akti, kas ir 

izstrādāti demokrātiski, ievērojot visas prasības. Ir izstrādāta precīza Skolas vadības struktūra. 

Direktorei ir atbilstoša izglītība un ieinteresētība Skolas darbā. Skolā īpaša uzmanība tiek 

pievērsta lietišķām un labvēlīgām attiecībām ar kolēģiem, izglītojamiem un viņu vecākiem. Ir 

izveidojusies laba sadarbība ar Skolas dibinātāju. Direktore konsultējas ar darbiniekiem svarīgu 

jautājumu izlemšanā, bet saglabā atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. 

Direktore profesionāli veido vadības komandu un deleģē konkrētu funkciju izpildei, kā arī 

pārrauga pienākumu izpildi. Direktores mobilā tālruņa numurs ir publiski pieejams. Vadības 

komandā ir laba savstarpējā sadarbība, un visi vietnieki profesionāli veic uzticētos pienākumus. 

Aktuālā informācija tiek izvietota stendā skolotāju istabā un E-klases pastā. Katru gadu tiek 

organizētas vismaz 3 pedagoģiskās padomes sēdes un 2-3 Skolas padomes sēdes. Metodisko 

komisiju vadītāji kvalitatīvi veic savus pienākumus, nodrošinot saikni starp pedagogiem un 

Skolas vadību. Skolas vadība sadarbojas ar vecākiem un sabiedrību. Skolas vadība rūpējas, lai 

Skolas darba rezultāti nodrošinātu un vairotu tās prestižu sabiedrībā.  

Skolas vadības atbildības jomas ir zināmas pedagogiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem un 

citām ieinteresētajām personām. Par to informācija tiek sniegta darbinieku sanāksmēs, Skolas 

vecāku sapulcēs, Skolas mājaslapā www.premjers.isma.lv. Skolas vadība nodrošina 

informācijas apmaiņu par Skolas darbu. 

Skolas vadības lēmumi tiek pieņemti vadības sanāksmēs, kas ir iekļautas Skolas darba plānā 

un notiek katru nedēļu. 

Notiek regulāra izglītojamo rezultātu analīze gan metodiskajās komisijās, gan pedagoģiskās 

padomes sēdēs. 

Skolas vadība mērķtiecīgi sadarbojas ar izglītojamo pašpārvaldi un Skolas padomi Skolas 

misijas, vīzijas un mērķu īstenošanas procesā, kā arī citos jautājumos. 

Kopš 2013./2014. mācību gada pedagogi mācību gada noslēgumā veic sava individuālā 

darba pašvērtējumu pēc Skolas vadības izstrādātas pašvērtējuma formas un punktu sistēmas. 

Skolas vadība gan pati, gan pieaicinot profesionālus lektorus, organizē profesionālās 

pilnveides pasākumus Skolas pedagogiem un rūpējas par šajos pasākumos pārrunāto jautājumu, 

izglītības aktualitāšu mērķtiecīgu un kvalitatīvu iekļaušanu mācību procesā. 

Tiek organizēti pasākumi pedagogiem, piemēram, kopīgi tiek atzīmēta Zinību diena, 

Skolotāju diena, neformāla kopā būšana pēdējā mācību dienā pirms Ziemassvētkiem. 

2018./2019. mācību gadā Skola uzsāka dalību divos Erasmus+ projektos “Approaching 

Social Issues by Films” un “Think Green”. Skolas pedagogiem un izglītojamajiem bija iespēja 

doties pieredzes apmaiņas braucienos, iesaistīties projektu aktivitātēs, piedāvāt inovatīvus 

risinājumus, iepazīt citu tautu kultūru, tradīcijas un dzīves veidu. 
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Stiprās puses:  

 

 Skolas darbiniekiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem tiek nodrošināta iespēja 

iesaistīties Skolas darba pašnovērtēšanā turpmākās attīstības prioritāšu noteikšanā. 

 Skolas vadība plānveidīgi pārrauga un izvērtē mācību un audzināšanas darbu,  kā arī 

tehniskā personāla darbību. 

 Ir izveidota saliedēta vadības komanda. 

 Dalība divos Erasmus+ projektos. 

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 

 Skolas vadībai īstenot jauno, kompetencēs balstīto standartu ieviešanu un kontroli.  

 Metodisko komisiju vadītājiem izanalizēt novitāšu ieviešanu Skolā un veikt  

        nepieciešamo metodisko atbalstu skolotājiem.  

 Veicināt skolotāju savstarpējās pieredzes apmaiņu, lai efektīvi integrētu jaunos 

          pedagogus Skolas mācību un audzināšanas uzdevumu realizēšanā. 

 

 

 
 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām  

 

Skola mērķtiecīgi veido sadarbību ar citām institūcijām un ir atvērta sabiedrībai – tajā 

notiek dažādi pasākumi un projekti, kuros iesaistās arī citu skolu izglītojamie, sabiedrisko 

organizāciju pārstāvji, kolēģi no ārzemēm. Skolā pieredzes apmaiņā ierodas Latvijas un arī 

ārvalstu izglītības iestāžu pedagogi. Skola piedalās ESF projektos. 

Skola realizē daudzveidīgas sadarbības formas: 

 

 RD IKSD – dokumentu aprite, Skolas darba plānošanas, attīstības, organizācijas un 

kontroles nodrošināšana, u.c.

 Rīgas serviss – Skolas ēkas uzturēšana.

 Izglītības kvalitātes valsts dienests - Skolas izglītības programmu izstrādē, licencēšanā, 

Skolas reglamentējošo dokumentu kvalitatīvā izstrādē, izglītības programmu un Skolas 

akreditācijas jautājumos.

 RIIMC – pedagogu profesionālās pilnveides nodrošināšana. 

 VIAA – Skolas iesaistīšanās starptautiskajos Erasmus+ projektos.

 Valsts policija un Rīgas Pašvaldības policija – drošības garantēšana, videonovērošana, 

preventīvais darbs.

 Augstskolas: ISMA, TSI, LU. Sadarbība ar lektoriem.

 Sadarbība ar skolvadības sistēmas E-klase komandu elektroniskā žurnāla 

nodrošināšanai.

 Sadarbība ar Uzdevumi.lv mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai.

 Sadarbība ar muzejiem, dažādiem uzņēmumiem un iestādēm „Latvijas Skolas soma” 

programmas īstenošanai.

 Sadarbība ar dzīvnieku patversmi „Ulubele”. Labsirdības nedēļas ietvaros Skolas 

izglītojamie savāc kaķu un suņu barību, segas, rotaļlietas un nogāda patversmei.


 

               Vērtējums: labi 

Stiprās puses: 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

Vērtējums: ļoti labi 

6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 

5. CITI SASNIEGUMI (IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI SVARĪGAIS, 

SPECIFISKAIS) 

 

 Veiksmīga dažāda veida sadarbība ar Latvijas mēroga institūcijām.
 

 

 Ārvalstu sadarbības partnerattiecību veidošana starptautisku projektu realizācijai.
 

 

 

 

Latvijas Republikas Ministru prezidenta Pateicības raksti izglītojamiem (2018.un 2019.g.g.) 

18.10.2018. Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis 

Šadurskis, Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks svinīgā ceremonijā Rīgas pilī 

godināja pasaules informātikas olimpiādes laureātu, mūsu Skolas skolēnu par iegūto bronzas 

medaļu Starptautiskajā informātikas olimpiādē (International Olympiad in Informatics 2018) 

Tsukubā, Japānā un programmēšanas skolotāju par ieguldīto darbu Latvijas komandas 

sagatavošanā. 

 

 

Jomā Mācību saturs 

 

 Nodrošināt iespēju skolotājiem pilnībā iepazīties un izprast mācību saturu, parejot uz jauno 

kompetenču pieejā balstīto izglītību.  

 Īstenot pamatizglītības un vispārējās izglītības standartos noteiktās prasības, diferencējot 

darbu stundās un konsultācijās, īpašu uzmanību veltot talantīgajiem skolēniem. 

 Dažādot mācību metodes un mācību līdzekļus, racionāli izmantot informācijas un  

komunikācijas tehnoloģijas un digitālos mācību līdzekļus, realizējot standartos noteiktās 

prasības. 

Jomā Mācīšana un mācīšanās 

 

 Pedagogiem rosināt izglītojamos aktīvāk piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs un 

konkursos. 

 Pilnveidot mācīšanas kvalitāti, nodrošinot izglītojamajiem pašvadītas mācīšanās iespējas 

daudzveidīgā mācību procesā. 

 Praksē nodrošināt uz skolēnu centrētu mācību procesu. 

 Caurviju prasmju akcentēšana mācību priekšmetu integrētā apguvē. 

 Starpdisciplināras sadarbības veicināšana. 

 Veicināt izglītojamo mācīšanās kompetences pilnveidi, nodrošinot daudzveidību mācību 

procesā. 

 Motivēt izglītojamos pašvadītam mācīšanās procesam un individuālo spēju un talantu 

attīstībai. 

 Nodrošināt, ka ieviesto izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību ievērotu visi 

Skolas pedagogi. 
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 Organizēt starpdisciplinārus pārbaudes darbus, sadarbojoties divu vai vairāku mācību 

priekšmetu pedagogiem, tādējādi radot izglītojamajos dziļāku izpratni par jomu 

kopsakarībām un starppriekšmetu saikni. 

 Akcentēt izglītojamo savstarpējās vērtēšanas un pašvērtēšanas nozīmīgumu mācību procesā, 

lai sniegtu izglītojamajiem atbalstu un motivētu viņus mācību sasniegumu savlaicīgai 

uzlabošanai. 

 

Jomā Izglītojamo sasniegumi 

 

 Daudzveidīgā mācību procesā veicināt izglītojamo mācīšanās motivāciju un pašvadītas 

mācīšanās prasmju attīstību. 

 Turpināt darbu ar talantīgākajiem izglītojamajiem, lai sekmētu viņu iesaistīšanos mācību 

olimpiādēs. 

 Rosināt izglītojamo interesi par tādiem dabaszinātņu priekšmetiem kā fizika un ķīmija.  

 Mācību procesā iekļaut vairāk produktīvās (radošās) darbības līmeņa uzdevumu, kas 

pilnveido izglītojamo prasmi lietot zināšanas nestandarta situācijās. 

 

Jomā Atbalsts izglītojamajam 

 

 Organizēt pasākumus veselīga dzīvesveida veicināšanai. 

 Visam Skolas personālam ikdienā stingri ievērot Skolas izstrādāto Kārtību, kādā izglītības 

iestādē uzturas nepiederošas personas. 

 Pilnveidot preventīvu pasākumu organizēšanu, lai nodrošinātu atbalstu izglītojamo pozitīvai 

uzvedībai. 

 Palielināt izglītojamo pašpārvaldes nozīmīgumu izglītojamo dzīvē, veicināt izglītojamo 

aktīvāku piedalīšanos pasākumu un citu sabiedrisko aktivitāšu organizēšanā. 

 Pilnveidot vecāku un izglītojamo informētību un izpratni par Skolā piedāvātajām karjeras 

izglītības iespējām. 

 Paplašināt profesionālās orientācijas pasākumu ciklu, pievēršot īpašu uzmanību jaunām 

profesijām. 

 Talantīgo izglītojamo piesaiste līdzdalībai augstskolu aktivitātēs un projektos, pētniecības 

darbos un olimpiādēs. 

 Veidot individuālu plānu darbā ar talantīgajiem izglītojamiem. 

 Individuālo izglītības plānu realizēšana izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās. 

 Klašu audzinātājiem organizēt izglītojamajiem un viņu vecākiem kopīgus klašu pasākumus, 

tādējādi iesaistot izglītojamo vecākus pasākumu organizēšanā un klases kolektīva 

saliedēšanā. 

 Veicināt izglītojamo vecāku ieinteresētību un iesaistīšanos Skolas dzīvē. 

 

Jomā Skolas vide 

 

 Turpināt darbu pie izglītojamo un viņu vecāku izpratnes veidošanas par vienlīdzīgas 

attieksmes principa ievērošanas nepieciešamību Skolas darbā neatkarīgi no izglītojamo 

nacionālās piederības, uzvedības vai citiem apstākļiem. 

 Skolas telpu noformējumā akcentēt Skolas tēla atpazīstamību. 

 Turpināt mācību telpu labiekārtošanu. 

 

Jomā Skolas resursi 

 

 Turpināma mācību telpu aprīkošana ar modernajām tehnoloģijām. 
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 Jānodrošina elektroniskā uzskaites sistēma izglītojamajiem mācību grāmatu un darba 

burtnīcu saņemšanai.  

 Uzturēt un modernizēt esošo informācijas un komunikāciju tehniku Skolas ēkā Lomonosova 

ielā 1, korpuss 7.  

 Papildināt bibliotēkas resursus, veidojot jaunu un mūsdienīgu bibliotēku. 

 Uzstādīt vebkameras mācību telpās. 

 Pilnveidot pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos gūto atziņu nodošanas sistēmu 

pārējiem pedagogiem. 

 Veicināt skolotāju iesaistīšanos projektos un radošo darbu skatēs. 

 Pilnveidot skolotāju prasmes informācijas komunikāciju tehnoloģijas iespēju izmantošanā 

izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas analīzei. 

 Rosināt skolotājus pilnveidot latviešu valodas prasmes. 

 

Jomā Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 

 Motivēt izglītojamos un viņu vecākus aktīvākai iesaistei Skolas darba pašnovērtēšanas 

procesā un turpmāko attīstības prioritāšu noteikšanā.  

 Skolas attīstības plānošanu jākoordinē atbilstoši valsts izglītības prioritātēm. 

 Skolas vadībai īstenot jauno, kompetencēs balstīto standartu ieviešanu un kontroli.  

 Metodisko komisiju vadītājiem izanalizēt novitāšu ieviešanu Skolā un veikt nepieciešamo 

metodisko atbalstu skolotājiem.  

 Veicināt skolotāju savstarpējās pieredzes apmaiņu, lai efektīvi integrētu jaunos pedagogus 

Skolas mācību un audzināšanas uzdevumu realizēšanā. 

 Ārvalstu sadarbības partnerattiecību veidošana starptautisku projektu realizācijai. 

 

15. tabula. Pārskats par vērtējumiem jomās. 

 

Nr. Joma Kritēriji Vērtējums 

1. Mācību saturs  Ļoti labi 

2.  2.1. Mācīšanas kvalitāte Labi 
 2.2. Mācīšanās kvalitāte Labi 
 2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Labi 

3. Izglītojamo sasniegumi 3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Labi 

  3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts 
pārbaudes darbos 

Labi 

4. Atbalsts izglītojamajam 4.1. Psiholoģiskais atbalsts un 
sociālpedagoģiskais atbalsts 

Labi 

  4.2. Izglītojamo drošības garantēšana. Labi 
  4.3. Atbalsts personības veidošanā Labi 
  4.4. Atbalsts karjeras izglītībā   Labi 
  4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Ļoti labi 

  4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām 
vajadzībām 

 

  4.7. Sadarbība sr izglītojamā ģimeni Labi 

5. Skolas vide 5.1. Mikroklimats Ļoti labi 
  5.2. Fiziskā vide Ļoti labi 

6. Skolas resursi 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Labi 
  6.2. Personālresursi Ļoti labi 
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7. Skolas darba 
organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības 

plānošana 

Labi 

  7.2. Skolas vadības darbs un personāla 
pārvaldība 

Labi 

  7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Ļoti labi 

 

 

 

direktore                                                                                                        I. Bričinska 
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