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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

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

Izglītības programmas 

nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Īstenošanas 

vietas 

adrese 

(ja atšķiras 

no 

juridiskās 

adreses) 

Licence 
Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

programmas 

apguvi vai 

uzsākot 

2020./2021.m.g. 

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. 
Licencēšanas 

datums 

Pamatizglītības programma 21011111  V-8517 02.05.2016. 870 865 

Pamatizglītības otrā posma (7. – 

9. klase) humanitārā un sociālā 

virziena programma 

23012111  V-8518 02.05.2016. 75 72 

Pamatizglītības otrā posma (7. – 

9. klase) matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas virziena 

programma 

23013111  V-8519 02.05.2016. 103 103 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611  V-8899 12.12.2016. 26 27 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 

21015811  V-8900 12.12.2016. 2 3 

Vispārējās vidējās izglītības 

humanitārā un sociālā virziena 

programma 

31012011  V-8520 02.05.2016. 12 11 

Vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena programma 

31013011  V-8521 02.05.2016. 16 16 

Vispārējās vidējās izglītības 

programma 
31016011  V-3458 31.07.2020. 33 30 

 

1.2. Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

NPK Informācija Skaits 

Komentāri (nodrošinājums un ar to 

saistītie izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1. 

Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

98 

Palielinoties skolēnu skaitam 

nepieciešama pedagogu piesaiste 

matemātikā un datorikā. 

2. 
Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 
— 

— 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47029&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47029&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53540&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53541&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=54975&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=54976&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47026&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53542&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53543&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53543&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


3. 

Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

12 

2 psihologi, 2 speciālie pedagogi, 
2 logopēdi, 2 sociālie pedagogi, 

2 pedagogu palīgi, 2 medicīnas 

darbinieki. 

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

rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un 

izglītības iestādes vadītājam). 

 

Prioritāte izglītības iestādei: 

1.3.1. Skolēnu zināšanu diagnostika pēc attālinātā mācību procesa – Diagnosticētas un 

uzlabotas skolēnu zināšanas un prasmes pēc attālinātā mācību procesa. Skolēnu 

diagnostika I semestra sākumā un noslēgumā, atkārtota skolēnu diagnostika II 

semestrī. Diagnostikas darbu analīze, skolēnu zināšanu un prasmju atkārtots 

izvērtējums. 

1.3.2. Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai – Preventīvi 

mazināt jauniešu psihoemocionālās veselības riskus Covid-19 pandēmijas laikā un 

pēc tā. Skolas iesaiste projektā “Atbalsts IKvienam jaunietim” (projekts īstenots 

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 

2023. gadam projekta “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku 

mazināšanai” ietvaros). Atbalsta personāla iesaiste. Skolēnu aptaujas Google vidē. 

 

Izglītības iestādes vadītājam: 

1.3.3. Izveidot un ieviest izglītības iestādes darba pašvērtēšanas un attīstības plānošanas 

kārtību atbilstoši jaunajai metodikai. Pašvērtēšanā piedalās visas mērķgrupas 

(vecāki, izglītojamie, pedagogi, dibinātāja pārstāvis utt.). Pašvērtēšanā tiek izvērtēta 

ikgadējo prioritāšu īstenošana Pašvērtēšanā ir izmantotas vismaz trīs kvalitātes 

vērtēšanas metodes, par kurām vienojas visi iesaistītie. Kvantitatīvi: par 10% pieaug 

visu gatavība iesaistīties pārmaiņu īstenošanā izglītības iestādē. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

2.1. Izglītības iestādes misija – mūsdienīga un konkurētspējīga skola, labs sākums 

daudzpusīgas personības izaugsmei. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – mūsdienīga un konkurētspējīga skola, kurā 

tiktu atbalstīta katra skolēna brīvas, atbildīgas personības veidošanās ar dzīves virzības 

izjūtu un vērtību izpratni, veicinot skolēnu gatavību izglītības turpināšanai. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – sadarbība, līdzatbildība, radošums, 

tradīcijas, labdarība, patriotisms. 

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

Joma Prioritāte Sasniegtie rezultāti 

Mācību saturs Izglītības lietpratībā 

balstītā mācību saturu 

realizēšana. 

Skola īsteno lietpratībā balstītā mācību satura 

īstenošanu, sekmējot starpdisciplinaritātes īstenošanu 

mācību procesā. 



Joma Prioritāte Sasniegtie rezultāti 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Mācību priekšmetu 

skolotāju savstarpējā 

sadarbība uz skolēna 

prasmju un zināšanu 

efektīvu paaugstināšanu. 

Stundās skolotāji pārsvarā skaidri formulē stundas 

mērķus un uzdevumus, plāno to īstenošanas iespējas 

mācību stundā un mācību stundas izvērtējumā akcentē 

sasniedzamā rezultāta un atgriezeniskās saiknes 

vienotību. 

Trešdaļā  no mācību stundām skolotāji plānoja un 

realizēja starpdisciplinārās mācību stundas, skolēniem 

skolēniem bija iespēja par vienu mācību uzdevumu 

iegūt vērtējumu vairākos mācību priekšmetos (par to 

liecina ieraksti e-klases žurnālā), ar rezultātiem 

skolotāji iepazīstināja viens otru sadarbības grupu 

sapulcēs. 

Skolas vadība sniedz pedagogiem tehnisku un 

metodisku atbalstu stundu vadīšanai, tostarp arī 

tiešsaistes, kā arī organizē stundu savstarpējo 

vērošanu pieredzes apmaiņu; vēro stundas, sniedz 

atgriezenisko saiti par redzēto stundā. 

Attālinātā mācību procesa laikā tika pilnveidotas 

attālinātās mācīšanās prasmes, lietojot Google 

Classroom. Tika veidotas skolotāju mācīšanās grupas, 

mācību stundās tika apmācīti skolēni pilnvērtīgi lietot 

Google Classroom un Google Meet platformas. 

Skolēnu 

sasniegumi 

Skolēnu līdzatbildība 

mācību procesa norisē, 

izaugsmes dinamikas 

pilnveidošanā. 

Attālināto mācību laikā tika strādāts pie skolēnu 

motivācijas uzlabošanas iesaistīties mācību darbā un 

aktīvi apmeklēt mācību priekšmetu konsultācijas 

zināšanu un prasmju pilnveidošanai. 

Talantīgie skolēni iesaistās skolas, novada, valsts 

olimpiādēs, ko apstiprina iegūtās vietas un atzinības. 

Sadarbībā ar mācību priekšmeta skolotājiem tika 

turpināts veidot individuālos mācību plānus skolēniem 

ar mācīšanās grūtībām. 

Tika sekots līdzi, lai tiktu ievērotas vienotas prasības 

skolēnu sasniegumu vērtēšanā. Skolēnu vērtējumi tiek 

fiksēti skolvadības sistēmā “e-klase” atbilstīgi 

noteiktajai kārtībai un ierakstu korektums tika 

kontrolēts. 

Atbalsts 

skolēniem 

Ievērot skolēnu 

individualitāti, sniegt 

iespējas un atbalstu. 

Visa gada garumā tika uzturēta cieša sadarbība starp 

klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotājiem, 

atbalsta personālu un vecākiem. 

Turpinājās darbs pie individuālas pieejas 

nodrošināšanas skolēniem un diferencēta darba 

mācību procesā, ko apliecina mācību gada laikā skolas 

vadības komandas un metodisko komisiju vadītāju 

vērotās mācību stundas un individuālās sarunas ar 

pedagogiem. 



Joma Prioritāte Sasniegtie rezultāti 

Sākumskolas un pamatskolas klasēs ir pedagogu 

palīgi STEM mācību priekšmetos. 

Neskatoties uz attālināto mācību procesu skolēniem 

tiek radīta iespēja atklāt savas zināšanas, prasmes, 

pieredzi vienaudžiem kā mācību stundās, tā 

piedaloties projektu darbos, konkursos, mācību 

priekšmetu un starpdisciplinārajās olimpiādēs un 

skolēnu mācību uzņēmumu izstādēs. 

Talantīgo izglītojamo individuālo spēju attīstīšana tiek 

apliecināta novada un valsts olimpiādēs, dažādos 

konkursos. Skolēnu uzņēmums “Dziedi silti” saņēma 

atzinību valstiskā mērogā. 

Skolas vide Skolas vides un tēla 

veidošana, radot sociāli 

labvēlīgu mikroklimatu 

Veikts novērtējums dažādām skolas klašu un 

koplietošanas telpām, kā rezultātā tika veikts 

kosmētiskais remonts divās klašu telpās un grīdas 

seguma maiņa. Vienā klašu telpā un medicīnas 

kabinetā veikta grīdas seguma pamatnes konstrukcijas 

maiņa, siltināšana. Visās remontētajās telpās uzstādīti 

LED apgaismojuma paneļi un sauli atstarojošas 

žalūzijas. 

Izveidota vienota mācību platformu izmantošanas 

kārtība visā skolā. 

Atjaunota un uzlabota novērošanas sistēma skolā un 

skolas teritorijā. 

Tika mainīts futbola laukuma segums un atjaunots 

basketbola laukuma segums. 

Resursi Materiāli tehniskās bāzes 

atjaunošana un 

papildināšana. 

2020./2021. māc. g. ir iegādāti 30 planšetdatori 

Samsung Galaxy A7 un 23 portatīvie datori. Nopirkti 

pārvietojamie skapji ar uzlādes sistēmu – viens 

portatīvajiem datoriem un viens planšetdatoriem. 

Iegādāti 4 interaktīvie ekrāni un 1 stends interaktīvā 

ekrāna pārvietošanai. 

Dizaina un tehnoloģiju programmas apgūšanai 

nopirkti pieci 3D printeri. 

Sākumskolai iegādāti zīmēšanas darbu žāvēšanas 

ratiņi. 

Meiteņu dizaina un tehnoloģiju kabinetam iegādātas 

2 šujmašīnas, overloks, jauna plīts un ledusskapis. 

Zēnu mājturības kabinetam – lodāmuri un gravēšanas 

komplekti. 

Skola saņēma dāvinājumu no Izglītības un zinātnes 

ministrijas 8 portatīvos datorus. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

Mērķtiecīgi vadīt un 

kontrolēt skolas darbību, 

veidojot uz sadarbību, 

Skola ir ieguvusi akreditāciju uz 6 gadiem – 

2027. gadam. 



Joma Prioritāte Sasniegtie rezultāti 

kvalitātes 

nodrošināšana 

savstarpējo atbalstu un 

toleranci orientētu 

saskarsmi visos līmeņos. 

Izstrādāts Skolas Attīstības plāns 2021. – 

2023. gadam, tā tapšanā iesaistot gan darbiniekus, gan 

skolēnus, gan vecākus. 

Mācību gada beigās notika skolas vadības komandas 

pārstāvju sarunas ar skolas pedagogiem. Tika 

izveidota individuālā pašvērtējuma anketa 

pedagogiem, kas kalpo gan sava darbības rezultātu 

izvērtēšanai, gan personīgās izaugsmes plānošanai, 

gan skolas darba analīzei un pašnovērtēšanai. Katrs 

pedagogs iepazīstina ar iepriekšējā mācību gada 

izvirzītā mērķa realizāciju, kā arī izvirza nākamā 

mācību gada izaicinājumu. Katram pedagogam ir 

iespēja savu labo pieredzi popularizēt kolektīvā. 

Skolas vadības komanda izmanto anketēšanas rīkus 

darbinieku, skolēnu un vecāku viedokļu, ieteikumu un 

nepieciešamo uzlabojumu noskaidrošanai. 

Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar Skolas 

padomi. 

 

3. Kritēriju izvērtējums 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas darba pašvērtēšana notiek mērķtiecīgi, lai 

nodrošinātu produktīvu izglītības darbību. 

Vadītājs izglītības iestādes pašvērtēšanā un 

attīstības plānošanā arī attālinātajā darba procesā, 

izmantojot dažādas vērtēšanas metodes un rīkus, 

iesaistīja dažādas mērķgrupas: pedagogus, 

vadības komandu, vecākus, skolēnus. 

Veidot vienotu izpratni visām iesaistītajām pusēm 

par pašvērtēšanas procesa nozīmi un norisi . 

Izveidot  sistēmu pašvērtēšanas procesa norisei. 

Vadītājs  deleģē pienākumus un atbildību 

administrācijas komandai un pedagogiem.  

Vadītājs rūpējas par darbinieku labbūtību, 

iesaistot darbiniekus skolas darbībā, kopīgo 

mērķu sasniegšanā, nodrošinot pozitīvu 

sadarbību, profesionālu atbalstu un profesionālās, 

personiskās pilnveides pasākumus. Tiek 

atbalstīta, pozitīvi atalgota personāla 

pašiniciatīva. Skolā ir izveidota sistēma jauno 

pedagogu atbalstam (katram jaunajam 

pedagogam, uzsākot darbu skolā, tiek sniegts 

pieredzējuša pedagoga, kas darbojas kā mentors, 

atbalsts).   

 Veidot vienotu izpratni personālam par kopīgi 

sasniedzamajiem rezultātiem. 

 

Izveidots vienots sadarbības modelis vadības 

komandā, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Vadības 

komandas sanāksmēs regulāri tiek veikts mērķu 

Efektivizēt vadības komandas darbību konkrētu 

skolas un arī savu profesionālo mērķu 

sasniegšanā.  



sasniegšanai izvēlēto metožu un rezultātu 
izvērtējums, nepieciešamības gadījumā 

pārplānošana. Vadības komandā ir iekļauti 

izglītības metodiķi un atbalsta komandas vadītājs.  

Nepieciešams valsts atbalsts profesionālās 
kompetences pilnveidei par vērtēšanas sistēmu 

jaunajā standartā. 

Vadītājs patstāvīgi plāno budžetu, izejot no 

pašvaldības piešķirtā finansējuma. Izprot skolas 

aktuālās vajadzības.  

Nepieciešams attīstīt ārējā finansējuma 

piesaistīšanas prasmes. 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas vadītājs pārskata, izvērtē aktuālākos 

skolas iekšējos normatīvos aktus un 

nepieciešamības gadījumā tos precizē vai izstrādā 

no jauna. Vadītājs regulāri papildina savas 

zināšanas, prasmes normatīvo aktu izstrādē 

profesionālās pilnveides pasākumos. 

Aktualizēt  esošo iekšējo normatīvo dokumentu 

nepieciešamību un atbilstību objektīvajiem 

apstākļiem. Sagatavoto dokumentu izpildes 

uzraudzība. 

Vadītājs  ikdienas darba procesā īsteno lietišķu, 

korektu, uz sadarbību vērstu vadības stilu. 

Problēmsituāciju risināšanā vadītājs iesaista 

skolotājus, vecākus, skolēnus, nepieciešamības 

gadījumā ārējos ekspertus. Vadītājs spēj pieņemt 

nepopulārus lēmumus un pamatot tos. 

Nepieciešams  papildināt zināšanas par līderības 

stratēģijām, krīžu vadību. 

Vadītājs prot veidot konstruktīvu sarunu/dialogu 

ar iesaistītām pusēm, kas vērsts uz problēmas 

risinājumu. Darbiniekiem tiek sniegta tūlītēja, 

konkrēta, uz rīcības pilnveidi vērsta atgriezeniskā 

saite.  

Izvērtējot situāciju, pilnveidot  izveidotos 

materiālus, lai nodrošinātu sistemātisku, situācijai 

atbilstošu informācijas apriti. 

Skolas vadītājs prot īstenot cieņpilnu publisko  

komunikāciju. Iekšējā un ārējā komunikācija ir 

savstarpēji sakritīga. 

Ir definētas personīgās vērtības un principi,  kurus 

ievēroju jebkurā situācijā. 

Jāstrādā ar pedagoģisko kolektīvu, lai veicinātu 

vienotu izpratni par skolas vērtībām, sadarbības 

principiem, lai veidotu vienotu skolas 

komunikāciju ar iesaistītām pusēm, novēršot 

interpretēšanu. 

Vadītājs īsteno savu darbību iestādē atbilstoši 

valstī izglītības politikas plānošanas dokumentos 

noteiktajam, kā arī veiksmīgi komunicē 

kolektīvam nozarē noteiktos sasniedzamos 

rezultātus.   

 Attīstīt ciešāku un aktīvāku sadarbību ar 

Dibinātāju un  profesionālajām institūcijām 

(LIVA), iesaistoties dažādu izglītības sektorā 

aktuālu jautājumu risināšanā.  

Vadītājam ir zināšanas un izpratne par 

audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās 

jautājumiem, par aktualitātēm pārvaldībā, 

pedagoģijā, skolvadībā. Vadītājs regulāri seko 

līdz jaunākajiem pētījumiem izglītībā, sekmē 

skolas dalību pētījumos, tostarp OECD, PIRLS 

pētījumos. Pētījumu dati tiek analizēti vadības 
komandā, aktualizēti pedagoģiskajās sēdēs un, ja 

Pilnveidot iesaisti izglītības politikas veidošanā, 

kļūt par mācīšanas konsultantu.  



to ļauj pētījuma būtība, publiskoti skolas mājas 
lapā. 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājam bija izveidojusies mērķtiecīga 

sadarbība ar dibinātāju (Ikšķiles novada dome), 

izglītības speciālistiem, kas vērsta uz izglītības 

iestādes attīstību. 

Jāveido un jāpilnveido sadarbība ar jaunizveidoto 

Ogres novada pārvaldi. 

Skola ir kopienas centrs ar ļoti stiprām tradīcijām, 

kas veidojušas laika gaitā. Skolai ir izveidojusies 

saikne ar visām pašvaldības iestādēm 

 

Vadītājs ir atvērts jēgpilnām pārmaiņām, skaidro 

tās iesaistītajām pusēm un vada pārmaiņu 

ieviešanu. Vadītājs atbalsta un pozitīvi vērtē 

pedagogus, kas ierosina, ievieš uzlabojumus, 

inovācijas, kā arī savā darbībā izmēģina jaunas 

metodes un darba formas. Pedagogi  ir informēti 

par pārmaiņām izglītībā, mūsdienīga, kvalitatīva 

un efektīva mācību procesa īstenošanas iespējām. 

Izkopt vienotu izpratni par aktuālajām 

pārmaiņām, to nepieciešamību un  veicināt 

visu pedagogu  iesaisti pārmaiņu ieviešanā savā 

darbībā. 

Vadītājs sekmē skolā savstarpējās mācīšanās un 

pieredzes apmaiņas kultūru.  
Pilnveidot iestādes vadības un pedagogu 

sadarbību un savstarpēju mācīšanos, kompetenču 

pieejā balstīta mācību satura ieviešanā.  

 

Vadītājs nodrošina regulāru vecāku iesaisti 

izglītības iestādes attīstības plānošanā un ar 

izglītības kvalitāti saistītu jautājumu risināšanā. 

Skolai ir noteiktas sadarbības formas ar vecākiem, 

tādējādi sekmējot vecāku atbildību un līdzdalību 

izglītības procesā. Skola nodrošina vecākiem 

savlaicīgu, skaidru un precīzu informāciju 

iepriekš definētos informācijas kanālos. 

Skaidrot vecākiem un aicināt ievērot skolā 

noteikto problēmu risināšanas un ieteikumu 

iesniegšanas kārtību. 

 

Skolā aktīvi darbojas Skolas padome un skolēnu 

pašpārvalde, atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajai kārtībai. Skolas vadītājs rada 

atbalstošu un iesaistošu vidi padomes un 

pašpārvaldes darbībai. Tām ir iespēja brīvi 

iesaistīties skolas mācību, sadzīviskajos un 

kultūras procesos, kā arī iesaistās skolas attīstības 

plānošanā un darbības izvērtēšanā. 

Pilnveidot Skolas padomes darbības 

produktivitāti. 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skola nodrošina pedagogiem nepieciešamās 

izglītības un profesionālā kvalifikācijas 

atbilstības pārraudzību normatīvajos aktos 

 



noteiktajām prasībām, kā arī aktualizē datus par 
pedagogu izglītību un profesionālo kvalifikāciju 

VIIS. 

Skolā ir izveidota pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides sistēma, apzinoties 

pedagogu profesionālās vajadzības un ņemot vērā 

mācību stundu vērošanas rezultātus. Pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveidē tiek 

ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

 

Skolas vadība vēro pedagogu mācību stundas. 

Skolotāji no skolas vadības saņem attīstošu 

atgriezenisko saiti par sava darba kvalitāti. Skolā 

ir izstrādāta pedagogu darba kvalitātes 

novērtēšanas kārtība. 

Pilnveidot skolas vadības komandas pedagogu 

mācību stundu vērošanas regularitāti, sniedzot 

profesionālu un kvalitatīvu atbalstu. 

Skolā ir plānots laiks skolotāju profesionālajai 

pilnveidei un skolotāju savstarpējai sadarbībai. 

Pedagogi, kuri apmeklējuši seminārus, 

meistarklases, skolas mācīšanās grupās dalās 

savā pieredzē par semināros/ meistarklasēs 

apgūto. 

Attīstīt pedagogu savstarpējo sadarbību un 

dalīšanos ar pieredzi kultūru pamatskolas un 

vidusskolas posmā.  

 

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

4.1. to īsa anotācija un rezultāti: 

1. AFS projekts 2020./2021. mācību gadā AFS programmas ietvaros Ikšķiles 

vidusskola 11. klasē uzņēma skolēnu no Vācijas. 

Programmas mērķis ir uzlabot skolēnu spējas adaptēties dažādās vidēs un apstākļos, 

sazināties ar dažādu kultūru un uzskatu cilvēkiem, uzlabojot komunikācijas spējas. Gan 

vietējie, gan apmaiņas progtammas skolēni gūst jaunu pieredzi, dziļāk iepazīst citu valstu 

kultūru un uzlabo svešvalodu apguves līmeni to praktiskā pielietojumā. 

2. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekts JOURNEY Ikšķiles 

vidusskola piedalās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 

(KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “JOURNEY” (Ceļojums) īstenošanā. 

Projektā ir iesaistītas sešu valstu skolas: Somija (Mikkelin lukio), Turcija (TED EGE 

KOLEJI), Itālija (IISS Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato), Latvija (Ikšķiles 

vidusskola) un Francija (College La Charme). 

Projekta mērķis ir palīdzēt jauniešiem apzināt savas tautas kultūras vērtības, 

apzināties savu identitāti bagātajā kultūras mantojuma kontekstā, saglabāt un nodot 

kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm. Projekta ietvaros notikuši dažādi tematiskie 

pasākumi, kā arī ir ieplānotas apmaiņas vizītes uz vairākām Eiropas valstīm. 

3. “Atbalsts IKvienam jaunietim” Projekta mērķis ir nodrošināt Ikšķiles 

vidusskolas jauniešiem pieejamus un viņu vajadzībās balstītus atbalsta pasākumus, kas 

mazinātu Covid-19 pandēmijas radītās sekas un palīdzētu stiprināt viņu psihoemocionālo 

veselību. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts 

programmas 2021. – 2023. gadam ietvaros. 



Projekta “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” 

rezultātā tiek stiprinātas Ikšķiles vidusskolas pašpārvaldes jauniešu kompetences, 

sadarbības prasmes, viņu spēja pārstāvēt citu jauniešu intereses un vajadzības un stiprināta 

viņu lomu skolā. 

4. Junior Achievement Latvia (JAL) Kopš 2017. gada septembra Ikšķiles 

vidusskola ir JAL (Junior Achievement – Young Enterprise Latvija) dalībskola. Skola 

regulāri piedalās JAL organizētajos SMU mācību uzņēmumu gadatirgos. Ikšķiles 

vidusskola ir Junior Achievement Latvia (JAL) projekta dalībskola. Projekta ietvaros viens 

no skolēnu mācību uzņēmumiem (SMU) “Dziedi Silti” ar savu aktīvo darbību, skolotājas 

vadību un izcilo komandu ir izvirzījies vadībā vairāk nekā 900 SMU konkurencē (šobrīd 

radīti 2 potenciāli konkurētspējīgi uzņēmumi). 

5. Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (APP) No 

2017. gada Ikšķiles vidusskola ir iesaistījusies ESF projektā Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 

Šī projekta ietvaros vairākām klasēm tiek nodrošināti pedagogu palīgi, pētnieciskās 

darbības nodarbības un plānota mācīšanās grupās. Ar individuālo palīdzību tiek 

veiksmīgāk sekmēta matemātikas un dabaszinību programmu apguve. 

6. “Sporto visa klase” 2018./2019. mācību gadā Ikšķiles vidusskola pirmo reizi 

iesaistījās Latvijas olimpiskās komitejas organizētajā projektā “Sporto visa klase”, dalība 

šajā projektā veiksmīgi turpinās, uzlabojot bērnu sportisko sagatavotību. 

7. “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” ES mēroga programma, kuru sadarbībā 

ar pedagogiem īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā vairāk kā 75 Latvijas skolās. 

Mērķis izglītot un iesaistīt vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem 

jautājumiem ES. 

8. “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ESF 

projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 skola iesaistījusies kopš 2018. gada oktobra. Šobrīd skolā 

strādā viens karjeras konsultants 5. – 12. klasēm. Skolai ir izstrādāta “Karjeras izglītības” 

programma 5. – 12. klasēm. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

5.1. Noslēgts nodomu protokols ar Rīgas Tehnisko universitāti par vispārējās vidējās 

izglītības padziļinātā kursa “Fizika II” un starpdisciplinārā kursa “Projekta darbs” 

īstenošanu Ikšķiles vidusskolas 12. klases skolēniem, izmantojot RTU materiāli 

tehnisko bāzi un akadēmisko personālu. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

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

 Audzināšanas darba integrēšana, akcentēšana mācību stundās. 

 Skolēnu patriotisma un pilsonisko vērtību apguve un pilsoniskā līdzdalība skolas, 
pilsētas, valsts dzīvē. 

 Vecāku un skolas sadarbības pilnveidošana, izvēloties jēgpilnas un kvalitatīvas 

sadarbības formas. 

 

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



Ikdienas procesā, vērojot pedagogu vadītās stundas, savstarpēji sadarbojoties, tiek papildināta 

un pilnveidota metodika, integrējot audzināšanas darbu mācību stundās. Mācību un audzināšanas 

procesā, kā arī pasākumos, akcentējam vērtības un tikumus, pilsonisko līdzatbildību, lokālpatriotismu. 

No Skolas padomes un Skolēnu pašpārvaldes saņemta atgriezeniskā saite (anketēšana) par mācību un 

audzināšanas, ārpusklases darba procesa kvalitāti, ir ieteikumi par ārpusklases pasākumu un pulciņa 

programmu paplašināšanu, kas tiks ieviesti 2021./2022. māc. g. 

 

7. Citi sasniegumi 

7.1. 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. 

1. attēls 

 

Pēdējos trīs gados Ikšķiles vidusskolas 12. klases skolēnu rezultāti valodu (angļu, 

krievu, latviešu) centralizētajos eksāmenos ir augstāki kā valstī vidējais rādītājs (sk. 1. att.). 

Savukārt matemātikas centralizētajā eksāmenā skolēnu rezultāti ir ar tendenci būt 

zemāki kā valsts vidējais rādītājs. 
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2. attēls 

 

Kā redzams 2. attēlā, angļu valodas CE ir eksāmens, kurā skolēni ir uzrādījuši 

visaugstākos rezultātus un tie ir augstāki, ne tikai par visu vidusskolu vidējo rādītāju, bet 

arī par ģimnāziju vidējo rezultātu šajā CE. Skolēnu augstās zināšanas skaidrojamas gan ar 

šīs svešvalodas lielo klātbūtni skolēnu ikdienā, gan pedagogu pieredzi un profesionalitāti, 

palīdzot skolēniem demonstrēt augstu zināšanu līmeni gan ikdienā, gan valsts 

pārbaudījumos. 

Lai palīdzētu 12. klases skolēniem labāk sagatavoties obligātajiem centralizētajiem 

eksāmeniem, attiecīgajos mācību priekšmetos tiek nodrošināta 1 fakultatīvā nodarbība 

nedēļā. Fakultatīvajās nodarbības gan tiek atkārtotas iepriekšējos mācību gados apgūtās 

tēmas pēc pedagoga ieskatiem, gan pilnveidotas tās prasmes, kuras nepieciešamas valsts 

pārbaudes darbos. 

Lai paaugstinātu skolēnu zināšanas matemātikā, skola no 2019./2020. mācību gada 

vispārējās vidējas izglītības eksaktā virziena programmā ir iekļāvusi mācību priekšmetu 

“Matemātiskā analīze”. Šis mācību kurss ir saglabāts arī pēc jaunā standarta veidotajā 

vidējās izglītības programmas variantā “Dabaszinātnes”. 
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