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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.m.g. 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Īstenošanas 

vietas adrese 

Licence 
Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

programmas 

apguvi vai 

uzsākot 

2020./21.m.g. 

Izglītojamo 

skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./21.m.g. 

Nr. 
Licencēšanas 

datums 

Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611 Strautu iela 4, 

Līgatne 

V-6857 19.11.2013. 5 5 

Pamatizglītības 

programma 

21011111 Strautu iela 4, 

Līgatne 

V-261 25.03.2014. 123 122 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

31011011 Strautu iela 4, 

Līgatne 

V-638 01.08.2018. 4 4 

Vispārējās vidējās 

izglītības programma 

31016011 Strautu iela 4, 

Līgatne 

V-4065 18.09.2020. 9 8 

 

1.2. Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums. 

 

N.p.k. Informācija Skaits Komentāri 

(nodrošinājums un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.m.g. 

(31.08.2021.) 

28 Skola 2020./2021.m.g. bija 

nodrošināta ar labi kvalificētu 

pedagoģisko sastāvu. Daļa pedagogu 

strādā pilnu un vairāk slodzes, daļa 

pedagogu (vispārējās pamatizglītības, 

vidējās izglītības posmā) strādā 

nepilnu slodzi dēļ sava mācāmā 

priekšmeta stundu skaita specifikas. 

Skolā ir novērojama pedagogu 

mainība, kas saistīta ar nelielu šīs 

vietas apdzīvotību, kā rezultātā 

“vietējie” pedagogi nevar nodrošināt 

visas skolas prasības kvalitatīva 

mācību procesa nodrošināšanai; 

mainību pēdējo gadu laikā veicinājusi 

arī skolas administrācijas maiņa. 

Perspektīvā tiek saskatīta liela 

problēma ar pedagogu nodrošinājumu, 

pašlaik trūkstošo vakanču aizpildījumu 

var nodrošināt, tikai meklējot un 



vienojoties par darbu individuāli ar 

potenciālo skolotāju. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.m.g. 

1 Izglītības iestāde ilgstoši meklē 

datorikas un dizaina tehnoloģiju 

skolotāju. 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.m.g. 

8 Sākumskolas skolēniem skolā ir 

nodrošināts logopēda pakalpojums, kā 

arī skolotāju darbu, kas saistīts ar 

mācību stundu procesu, atvieglina 

skolotāja palīga iesaistīšanās. Skolā 

katru dienu ir sastopama bibliotekāre, 

vienu reizi nedēļā – medmāsa. Skola 

nodrošina sākumskolas skolēniem arī 

pagarinātās grupas skolotājus. 

 

1.3. Jauno Līderu vidusskolai un iestādes vadītājam dibinātāja izvirzītie uzdevumi 

2021./2022.m.g.: 

1.3.1. Pedagogu profesionālās darba kvalitātes novērtēšanas sistēmas izstrāde, 

iesaistot pedagoģisko kolektīvu. 

1.3.2. Izstrādāt sistēmu vecāku regulārai iesaistei izglītības iestādes attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādē. 

1.3.3. Iniciēt pedagogu sadarbības grupas jaunā mācību satura apguves 

plānošanai un  īstenošanai. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

 

2.1. Izglītības iestādes misija. 

Skola, kas atvērta jauniem izaicinājumiem, kurā ikviens izglītojamais ir pārliecināts par 

sevi, spēj realizēt savu potenciālu un sasniegt izvirzītos mērķus. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo. 

Skola ar savām tradīcijām, kurā ikviens izglītojamais var pašrealizēties un pilnveidoties. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā. 

Attieksme, drošība, izglītības kvalitāte. 

2.4. 2020./2021.m.g. darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti. 

Efektīva mācību stunda/formatīvā vērtēšana kā efektīva mācību stundas sastāvdaļa. 

Mērķa sasniegšanai tika vērotas stundas gan klātienes, gan attālinātajā mācību procesā; 

piedalījās gan skolas administrācija, gan pedagogi, sniedzot viens otram atgriezenisko 

saiti par norisi, par pieredzes apmaiņu. Darbs tiek turpināts, attīstīts. Skolas 

pedagoģiskajam kolektīvam tika rīkoti LU organizēti kursi “Uz skolēna mācīšanos 

virzīta efektīva mācību stunda”. Mācību gada nogalē tika uzsākts darbs pie skolas 

vērtēšanas nolikuma analīzes, pārstrādes. 2021./2022.m.g. pārstrādātais Vērtēšanas 

nolikums tiek aprobēts, pilnveidots. 

3. Kritēriju izvērtējums 

 

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



 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē tiek sistemātiski domāts, plānots 

par iestādes attīstību un virzību, paralēli izanalizējot 

situācijas, tā veidojot skolas pašvērtējumu. Īpaša 

nozīme tiek veltīta skolas publiskā tēla veidošanai. 

Nozīmīga ir arī ikdienas  darba vadība un plānošana 

kopā noteikto mērķu sasniegšanai, iesaistot visas 

mērķgrupas. Skolas attīstības plānošana ir elastīgi 

mainīga, veroties uz globālām dažādu sfēru 

attīstības tendencēm, ar iespējamību pielāgoties 

jebkurai situācijai.  

Jāizveido jauns attīstības plāns, ievērojot 

jaunākās tendences un prasības plānu 

izveidē, t.i., nepieciešami vēl kursi, 

papildzināšanu ieguve, pieejamās literatūras 

un informācijas analīze attīstības redzējuma 

izveidē. 

Izglītības iestādē ir nodrošināta laba personāla 

pārvaldība. Skolas direktore deleģē pienākumus 

administrācijai, metodiķiem, pedagogiem, 

tehniskajiem darbiniekiem, reizēm iesaistot arī 

mērķgrupu pārstāvjus. Visu kolektīvu vieno vienota 

izpratne par katra individuāli un visiem kopīgi 

sasniedzamajiem rezultātiem. Iestādē ir svarīga visu 

iesaistīto pozitīva labbūtība. Personāls ir pārsvarā 

stabils, profesionāls, iesaistās skolas attīstībā un 

plānošanā ar priekšlikumiem. Skolā ir svarīga 

personālam radītā piederības izjūta, tiek radīta vide, 

kurā nav bail atklāt problēmas, tās veiksmīgi risināt. 

Personāla mainība notiek objektīvu apstākļu dēļ. 

Direktorei paplašināt zināšanas personāla 

pārvaldības jautājumos, izanalizējot un 

izmantojot dažādu kursu piedāvājumus, 

tiecoties uz vēl augstāku kolektīva iesaisti 

vienotas kopienas attīstībā, pilnveidošanā.  

 

Direktore izveidojusi vadības komandu, kura 

nodrošina izglītības iestādes pārvaldību un darbības 

efektivitāti, sasniedzot kopā ar dibinātāju izvirzītos 

mērķus un nodrošinot kvalitatīvas mācības un 

iekļaujošu vidi valsts izglītības attīstības un nozares 

politikas mērķu sasniegšanai.  

Skolā izstrādāt sistemātisku darba 

plānošanas un analīzes shēmu, lai 

paaugstinātu skolas darbības efektivitāti. 

Direktorei ir labas zināšanas un izpratne par 

iestādes finanšu un materiāltehnisko resursu 

efektīvu pārvaldību, regulāri  vada kolēģu izaugsmi 

šajā jomā, par to skaidrojot un stāstot kolektīvā. 

Veidot izglītības iestādē 

biedrību/nodibinājumu/fondu, lai varētu 

piesaistīt ziedojumus izglītības iestādei. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Direktorei ir pietiekamas zināšanas par iestādes 

darbības tiesiskuma jautājumiem un vadītāja 

atbildību; iestādes darbības tiesiskums tiek 

nodrošināts, aktualizējot informāciju VIIS sistēmā. 

Vadītājs izstrādā iekšējos normatīvos aktus gan 

patstāvīgi, gan pielāgo tos pēc parauga, piemērojot 

tos atbilstoši savai izglītības iestādei, veic to 

atjaunošanu atbilstoši reālajai situācijai.   

Pilnveidot savu darba plānošanu tiesiskuma 

regulārai aktualizēšanai. 

Vadītājam ir labas zināšanas un kompetence 

uzmantot ikdienas darbā dažādas līderības 

stratēģijas un taktikas (atbilstoši kursi, literatūras 

analīze), kuras palīdz īstenot demokrātisku lēmumu 

pieņemšanu izglītības iestādē. Direktore, 

Iegūt zināšanas (kursi, literatūra) par krīzes 

situāciju risinājumiem.  



konsultējoties ar visiem iesaistītajiem, patstāvīgi, 

argumentēti un demokrātiski vada lēmumu, tai 

skaitā nepopulāru, pieņemšanas procesu, uzņemas 

atbildību. 

Direktorei ir pietiekamas zināšanas un prasmes 

stratēģiskās, iekšējās un krīzes komunikācijas 

īstenošanā sekmīgas izglītības iestādes pārvaldības 

nodrošināšanai. Vadītāja viedoklis ir skaidrs, 

argumentēts un loģisks, nestandarta situācijās var 

būt nedaudz haotisks. Direktore labprāt komunicē 

dažādās auditorijās un situācijās, apzināti pielietojot 

savu komunikācijas kompetenci, lai sasniegtu 

personīgos un iestādes izvirzītos mērķus. Direktore 

sniedz un saņem dažādu atgriezenisko saiti, kas tiek 

vērsta uz rīcības pilnveidi. Direktorei piemīt drosme 

paust savu viedokli, prasme uzklausīt.  

Iegūt zināšanas un prasmes dažādo 

komunikāciju veidu atšķirībās, to 

pielietošanā. 

Vadītāja darbība ir augsti ētiska, tā atklāj vārdu un 

darbu saskaņu un respektē iestādes definētās 

vērtības sadarbībai. Direktore prot cieņpilni paust 

savu redzējumu, arī gadījumos, kad nepieciešams 

paust nepopulāru viedokli gan publiskajā, gan 

iekšējā komunikācijā. Direktore sev ir definējusi 

personīgās vērtības un principus, konsekventi 

darbojas saskaņā ar tiem. Direktorei ir ļoti svarīgs 

godīgums darbā.  

 

Vadītājam ir izpratne par aktuālajiem izglītības 

attīstības, izglītības kvalitātes un nozares politikas 

jautājumiem. Direktore īsteno savu darbību 

izglītības iestādē, ņemot vērā valstī noteiktos 

izglītības un nozares politikas plānošanas 

dokumentus, kā arī popularizē savas izglītības 

iestādes paveikto kā labas prakses piemēru valsts 

politikas īstenošanā. 

Regulāri sekot līdzi nozares politikas 

jautājumiem. 

Direktorei ir pietiekamas zināšanas un izpratne par 

audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās 

jautājumiem, lai vadītu izglītības iestādi. Direktore 

seko līdzi informācijai par aktualitātēm pedagoģijā, 

skolvadībā un pārvaldībā. Direktore regulāri 

iesaistās pedagoģisko jautājumu risināšanās 

izglītības iestādē. 

Skolas direktorei jāiesaistās kādas konkrētas 

mācību jomas darbā. ??? 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas direktore iniciē sadarbību ar dibinātāju un 

pašvaldību, lai līdzdarbotos pašvaldības īstenotajās 

aktivitātēs, tādējādi veicinot pašvaldības stratēģisko 

mērķu sasniegšanu; definētu izglītības iestādes 

attīstības vīziju, stratēģiju un ikgadējās darba 

prioritātes un tās sekmīgi īstenotu; nodrošinātu 

mērķtiecīgu personāla profesionālās kompetences 

pilnveidi, definējot pedagogu personīgo atbildību 

Sakarā ar novadu reformu ieviest izglītības 

iestādē jaunās pašvaldības darba organizācijas 

prasības, veikt regulāras pārrunas skolas 

attīstības turpināšanai. 



un intereses par savu profesionālās kompetences 

pilnveidi, kā arī ņemto vērā nepieciešamību 

nodrošināt izglītības iestādes stratēģiskās attīstības 

vajadzības; nodrošinātu atbilstošu un mūsdienīgu 

infrastruktūru un resursus izglītības programmu 

īstenošanai. 

Skolas direktore iesaistās sadarbībā ar vietējo 

kopienu, pārstāvot iestādi kopienas organizāciju 

īstenotajās aktivitātēs un piedāvājot kopienas 

organizācijām atsevišķus izglītības iestādes 

projektus. 

Kopienas iesaiste kādā konkrētā skolas 

projektā. 

Vadītājs veido izziņas un inovāciju organizācijas 

kultūru iestādē, ko raksturo visu pušu (dibinātājs, 

personāls, izglītojamie, vecāki) atvērtību 

pārmaiņām. Direktorei ir izpratne par to 

nepieciešamību un gatavība uzņemties atbildību par 

pārmaiņu ieviešanu. 

Izglītības iestādes pārmaiņu ieviešanā iesaistīt 

vairākas mērķauditorijas grupas. 

Skolas direktore rosina kolektīvu savstarpējam 

komanddarbam un pieredzes apmaiņai, palīdz 

apkopot un uzkrāt zināšanu un mācīšanās pieredzi; 

iniciē sadarbību ar citām iestādēm augstvērtīgu 

mācību sasniegumu nodrošināšanai un izglītības 

programmu kvalitatīvai īstenošanai.  

Palielināt darba efektivitāti kolektīva 

savstarpējai pieredzes apmaiņai. 

Skolas direktore nodrošina visu vecāku iesaisti 

izglītības iestādes darbā. 

Izstrādāt sistēmu vecāku regulārai iesaistei 

skolas darbā. 

Vadītājs atbalsta priekšnosacījumus izglītības 

iestādes padomes, izglītojamo pašpārvaldes 

darbībai izglītības iestādē, paredzot tam 

nepieciešamo atbalstu. Pašpārvaldes darbība ir 

atkarīga no vadītāja iniciatīvas. 

Paplašināt izglītības iestādes padomes sastāvu 

ar kopienas līderu, uzņēmēju, pašpārvaldes 

pārstāvju locekļiem. 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Gandrīz visiem pedagogiem, kuri strādā izglītības 

iestādē, ir normatīvajos aktos noteiktā nepieciešamā 

izglītība un profesionālā kvalifikācija. Visa 

nepieciešamā informācija par pedagogu izglītību un 

profesionālo kvalifikāciju ir savlaicīgi ievadīta VIIS 

sistēmā. Šajā sistēmā pieejamā informācija par 

pedagogu tarifikāciju ir pilnīga, atbilst reālajai 

situācijai un normatīvajos aktos noteiktajam. 

Izglītības iestāde ir ieguvusi informāciju par 

personālu no Soda reģistra, tā katru gadu tiek 

atjaunota. Gadījumos, kad nepieciešams saņemt 

atļauju darba tiesisko attiecību turpināšanai izglītības 

iestādē, tas ir paveikts atbilstošā kārtībā. Ilgstošas 

darba nespējas vai prombūtnes gadījumā pedagogs 

tiek aizvietots. Izglītības iestādē ir ilgstoša viena 

Kontrole un atbalsts nepieciešamās izglītības 

un profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. 



pedagoga vakance, bet iestāde aktīvi rīkojas, lai to 

novērstu. 

Gandrīz visi pedagogi, kuri strādā izglītības iestādē, 

veic tiesību aktos noteikto nepieciešamo 

profesionālās kompetences pilnveidi (3 gadu laikā 

36h profesionālās kompetences pilnveides kursi, tai 

skaitā 6h kursi audzināšanas jautājumos, vienu reizi 

pedagoga profesionālās darbības laikā ir apgūti 

bērnu tiesību aizsardzības pamati vismaz 6h 

apjomā). Skola vajadzības gadījumā rīko atbilstošus 

profesionālās pilnveides kursus. Informācija VIIS 

sistēmā par pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveidi ir pilnīga. 

Iesaistīt nepieciešamās profesionālās 

kompetences pilnveidē visus pedagoģiskos 

darbiniekus. 

Pedagogiem tiek nodrošināta optimāla noslodze, kas 

atbilst izglītības iestādes un tās īstenoto izglītības 

programmu specifikai. Skolā ir nodrošināta visu 

izglītības programmu un jomu mācīšana. 

Iesaistīt pedagoģisko kolektīvu  demokrātiskas 

pedagogu profesionālās darba kvalitātes 

novērtēšanas sistēmas izveidē. 

Izglītības iestādē ir izveidota sistēma pedagoģiskā 

personāla darba pašvērtēšanai vienu reizi gadā. 

Pedagoģiskais personāls izvērtē savu profesionālo 

darbību, tai skaitā to, cik efektīvs bijis izglītības 

process un ikdienas darbība, identificē savas 

darbības stiprās puses un labās prakses piemērus, ar 

kuriem var dalīties ar citiem kolēģiem. Lielākā daļa 

pedagogu spēj argumentēti atbildēt par turpmāk 

nepieciešamo profesionālās kompetences pilnveidi. 

Attīstīt pedagoģiskā personāla izvērtējumu 

savai profesionālai darbībai, izvērtējot 

precīzus un uzticamus datus no dažādiem 

avotiem. 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.m.g. 

 

ERASMUS+ projekts KA1 Nr.2019-1-LV01-KA102-060173. 

Mērķis: uzlabot Līgatnes novada izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba metodes un 

izglītojamo iespējas iegūt kvalitatīvāku izglītību. Jauno Līderu vidusskola ir projekta līderis 

konsorcijā, kurā piedalās arī Augšlīgatnes Jaunā sākumskola, Augšlīgatnes PII Zvaniņi un 

Līgatnes pilsētas PII. Projekts beidzas 2021.gada 30.septembrī. Tas ir pilnībā realizēts, 

notikušas 4 ārzemju mobilitātes (pēdējās šī gada jūlijā Somijā un Grieķijā), kursos mācījušies 

13 pedagoģiskie darbinieki. 

 

ERASMUS+ projekts KA2 Nr.2019-1-LT01-KA229-060728_2. 

Mērķis: sadarboties ar četrām ES valstīm - Lietuvu, Itāliju, Portugāli, Grieķiju, pilnveidot un 

attīstīt Jauno Līderu vidusskolas skolēnu digitālās prasmes. 2020./2021.m.g. ir notikusi visu 

projektā iesaistīto skolu tikšanās, darbu plānošana mūsu izglītības iestādē, kā arī projekta 

dalībskolu izglītojamo un pedagogu attālināta tikšanās. Projekts vēl turpinās ar cerībām par 

ārzemju mobilitāšu izdošanos. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu mācību saturu, lai veicinātu skolas attīstību, 

reklamētu skolu un piesaistītu izglītojamos, 2020./2021.m.g. tika noslēgti vairāki sadarbības 

līgumi (SIA Rehabilitācijas centrs “Līgatne”, SIA “ZAOO”, Latvijas Universitāte, SIA 

“Ģimenes zobārstniecība”, Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža, 

Vidzemes Augstskola, SIA “Biznesa augstskola Turība”, nodibinājums “Vides risinājumu 

institūts”, SIA “ZEIT HOLTEL”). Diemžēl, dēļ ārkārtas situācijas pasaulē (COVID-19 



pandēmija) un nelielo izglītojamo skaitu, daudzas aktivitātes netika īstenotas. Plānotie 

sadarbības virzieni: prakses iespējas, mācībspēku un lektoru piesaiste, projektu īstenošana, 

atbalsts skolas attīstībā. Plānotās aktivitātes daļēji tika īstenotas ar SIA “ZEIT HOTEL”, 

LKA LK koledžu, SIA “ZAOO”. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana. 

 

6.1. Jauno Līderu vidusskolā tiek īstenots pēctecīgs un mērķtiecīgs audzināšanas darbs, kas 

ietver sevī tikumisko, attīstības veicinošo un attieksmju veidošanu. Audzināšanas darba 

prioritātes: 

6.1.1. sevis apzināšanās, gribas audzināšana, pašpilnveide, pozitīvs pašvērtējums, 

pašaudzināšana mūža garumā (īstenotās aktivitātes: motivējošas sarunas ar 

dažādu jomu pārstāvjiem, dialogi ar izglītojamajiem, mērķtiecīgs klašu 

audzinātāju darbs); 

6.1.2. brīvība kā iespēja īstenot savus centienus un mērķus, neierobežojot citu 

personu pamattiesības (īstenotās aktivitātes: tematiskās audzināšanas 

stundas, ikdienas saskarsmes pārraudzība); 

6.1.3. atbildība par dabas un apkārtējās vides aizsardzību un ilgtspēju (īstenotās 

aktivitātes: piedalīšanās SIA “ZAOO” Dabas un tehnoloģiju parka URDA 

aktivitātēs skolām; Līgatnes teritorijas apzināšana speciālistu pavadībā; 

patstāvīgie darbi dabā mācību procesa īstenošanā); 

6.1.4. nacionālā identitāte un valstiskuma apziņa (īstenotās aktivitātes: valsts 

svētku svinēšana, valsts nacionālo simbolu izmantošana svētkos, ikdienā, 

tematiskās audzināšanas stundas, ikdienas sarunu temati attiecīgās 

situācijās). 

6.2. 2019./2020.m.g. pārsvarā notika attālinātajā mācību režīmā, līdz ar to arī audzināšanas 

darbs tika īstenots, izmantojot dažādus digitālos rīkus – tiešsaistes sarunas, projekta 

“Latvijas Skolas soma” piedāvājumus, īslaicīgajos klātienes procesa posmos izmantojām 

iespēju izzinošajām mācību ekskursijām uz Dabas un tehnoloģiju parku “Urda”, lai 

veicinātu izglītojamajos socializēšanās prasmes, iegūtu zināšanas par dabu un apkārtējās 

vides aizsardzību un ilgtspēju.  

 

7. Citi sasniegumi. 

 

7.1. Sasniegumi. Sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem, attīstot 8.-12.klašu skolēniem Prakses 

dienas (izglītojamo iesaistīšana dažādu profesiju pārstāvju ikdienā, izmēģinot tiešos darba 

pienākumus). Iesaistīšanās dažādos projektos un aktivitātēs (ES projekti, vides izglītības 

aktivitātes, sabiedrībā populāru cilvēku piesaiste izglītošanas procesam, u.c.), lai celtu 

izglītojamo pašapziņu, mācīšanās motivāciju, sniegtu individuālu atbalstu. 

 

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

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

darbos pēdējo trīs gadu laikā.  

 

Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi (izpilde; %): 

 

Mācību 

gads 
Skaits 

Eksāmens 

angļu valodā 

Eksāmens 

krievu 

valodā 

Eksāmens 

latviešu 

valodā 

Eksāmens 

vēsturē 

Eksāmens 

matemātikā 

JLV valstī JLV valstī JLV valstī JLV valstī JLV valstī 

2020./2021.  eksāmeni nenotiek 

2019./2020.  eksāmeni nenotiek 



2018./2019. 9 79,38 70,77 86 74,32 61,11 64,71 57,12 63,15 53,04 55,83 

 

Eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi (izpilde; %): 

 

Mācību 

gads 
Skaits 

CE angļu 

valodā 

CE krievu 

valodā 

CE latviešu 

valodā 

CE 

matemātikā 

JLV valstī JLV valstī JLV valstī JLV valstī 

2020./2021. 4 33,3 66,6 84,7 76,4 37,0 51,2 17,5 36,1 

2019./2020. 6 69,6 70,0 - - 48,7 52,9 25,6 35,4 

2018./2019. 6 62,0 62,7 - - 51,4 49,9 19,3 32,7 

 

Tā kā skolēnu skaits katrā klašu grupā ir salīdzinoši mazs un arī svārstīgs/mainīgs, tad arī 

mācību rezultāti VPD ir diezgan svārstīgi un nestabili. Tie ir ļoti atkarīgi no katra gada 

skolēnu spējām un prasmēm – ir gan salīdzinoši tuvu vidējiem rādītājiem valstī, ir arī 

krietni zemāki. Skolas pedagoģiskajam kolektīvam arī turpmāk ļoti jāstrādā pie skolēnu 

mācīšanās motivācijas, konsultāciju apmeklējumiem, mācību rezultātu augšupejošas 

dinamikas ar izglītojamajiem, kuriem ir dažādu līmeņu zināšanas un prasmes. 

 

7.3.Kolektīvs spēja izturēt sarežģītos darba apstākļus ārkārtas situācijas dažādo ierobežojumu un 

mainīgo apstākļu laikā.  

Kolektīvam ir ļoti labas spējas strādāt sarežģītos apstākļos, spēja pielāgoties ārējiem 

apstākļiem. Īsā laika posmā pašmācības ceļā apgūtas dažādas tiešsaistes platformas, 

pielāgoti mācību materiāli digitālai videi. Tika meklēti risinājumi individuālajam 

atbalstam skolēniem attālinātajā mācību procesā. Attālinātajā mācību procesā 

norosinājās intensīvāka dalīšanās savstarpējā pieredzē, kā rezultātā skolotāji pilnveidoja 

savas zināšanas un prasmes digitālajā metodikā. 

 

 

 

 


