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 1. Priekules vidusskolas vispārīgs raksturojums 

 

Priekules vidusskola atrodas Priekules novadā, Priekulē, Aizputes ielā 1. Skolas pirmsākumi 

meklējami 1800. gadā. Skolēnu skaits vidusskolā, 2016./2017.mācību gadu beidzot, - 270. Skolā 

strādā 31 pedagoģiskais darbinieks, visi ar augstāko pedagoģisko izglītību, to skaitā 11 pedagoģijas 

maģistri. Priekules vidusskolas skolotāji ir piedalījušies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas procesā, kur tika iegūta četras 4. kvalitātes pakāpes, divpadsmit 3. kvalitātes pakāpes, 

piecas 2. kvalitātes pakāpes. 

Skolā ir licenzētas 6 izglītības programmas: 

● pamatizglītības programma, ko apgūst 219 skolēni, 

● vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, ko apgūst 20 skolēni, 

● vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma, ko apgūst 18 skolēni, 

● vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (Neklātienes programma), 

ko apgūst 1 skolēns, 

● speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, ko apgūst 1 

skolēns, 

● speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ko apgūst 

11 skolēni. 

 

Priekules vidusskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī skolas nolikums, 

kuru apstiprina Priekules pilsētas dome. 

2016./2017. mācību gada sākumā skolā mācās 270 skolēni, kuri dzīvo gan Priekulē, gan 

Priekules pagastā, gan citās pašvaldībās. Skolas popularitāte skolēnu un vecāku vidū saistīta ar 

iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību. 

Skolēniem ir iespēja fakultatīvi papildināt zināšanas, kā arī attīstīt savas spējas interešu 

izglītības programmās. Nodarbības notiek pēc stundām, skola dažāda vecuma audzēkņiem piedāvā 

šādas interešu izglītības programmas: 

Kultūrizglītības jomā: 

● 10.-12. kl. vokālais ansamblis, 

● 2.-5.kl. koris, 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=46300&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50729&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=46078&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


 

 

● 5.-8.kl. ansamblis, 

● teātra pulciņš, 

● folkloras pulciņš, 

● tautas deju kolektīvs 1.-2.kl., 

● tautas deju kolektīvs 3-4.kl., 

● tautas deju kolektīvs 5.-7.kl., 

● vidusskolas deju kolektīvs 8.-12.kl.. 

Sporta izglītības jomā: 

● sporta spēles 6.-12.kl., 

● basketbols 2.-12.kl., 

● tautas bumba, 

● peldēšanas apmācība. 

Citās izglītības jomās: 

● mājturība un tehnoloģijas 6.-7.kl., 

● Priekules vidusskolas avīze, 

● foto un video pulciņš. 

Fakultatīvas nodarbības : 

● matemātika – 3., 9., 12. klasei, 

● angļu valoda –1., 2., 9., 12. klasei, 

● latviešu valoda -  9., 12. klasei, 

● zinātniski pētniecisko darbu izstrāde – 10.-12.klasēm. 

Skolas tradīcijas: 

● Zinību diena, 

● 10. klases iesvētības, 

● 5. klases iesvētības, 

● Skolotāju diena, 

● Mārtiņdienas tirgus, 

● Lāčplēšu diena, 

● Ziemassvētku labdarības koncerti, 

● labo un teicamo skolēnu un viņu vecāku godināšanas pasākums maijā, 

● Svētā Valentīna diena, 

● Lieldienas, 



 

 

● rudens un pavasara ekskursiju un pārgājienu diena, 

● pēdējais zvans, 

● ekskursija olimpiāžu uzvarētājiem un godalgotu vietu ieguvējiem, 

● izlaidumi, 

● vecāku dienas, 

● absolventu salidojumi (ik pēc 5 gadiem ), 

● Latvijas valsts dzimšanas dienas pasākums, 

● Starptautiskais draudzības festivāls. 

 

Skola tiek finansēta no valsts un Priekules pilsētas pašvaldības budžeta. Finanšu līdzekļi tiek 

izmantoti skolas vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, un to aprite un uzskaite 

ir centralizēta, izlietojums ir racionāls un efektīvs. Skolas rīcībā nodoti šādi finanšu līdzekļi : 

 2014.g. 2015.g. 2016.g. 

Valsts mērķdotācija 346207 339115 361744 

Pašvaldības dotācija 153469 155471 156227 

Projektu līdzekļi  4094 5117 

Budžets 499676 498680 523088 

 

(Aktualizēts 2017.gadā 31. augustā) 



 

 

 2. Skolas darbības pamatmērķi 

Priekules vidusskolas mērķis ir izveidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, 

kas nodrošina valsts pamatizglītības un valsts vidējās izglītības standartos noteikto mērķu 

sasniegšanu. 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. 

Skolas uzdevumi ir: 

1. īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus; 

2. izvēlēties mērķtiecīgas un mūsdienīgas izglītošanas darba metodes un formas; 

3. nodrošināt iespēju kvalitatīvi apgūt pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību; 

4. sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu 

izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu 

sasniegšanā; 

5. racionāli izmantot izglītības procesa nodrošināšanai piešķirtos finanšu resursus; 

6. īstenot interešu izglītības programmas. 

Mērķis audzināšanas darbā: stiprināt izglītojamā patriotismu, lojalitāti un piederību skolai, 

novadam, pilsētai, valstij, attīstīt izglītojamā dzīves prasmes un veidot attieksmi pret sevi, ģimeni 

un klasi, veicināt mērķtiecīgu karjeras izvēli. 

Uzdevumi: 

● sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko 

līdzdalību skolas, novada, valsts dzīvē, 

● aktualizēt skolēnu domes darbību, skolas un vietējās kopienas tradīciju kopšanu, turpināt 

gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot ikvienam bērnam un jaunietim līdzdalības 

iespējas, 

● motivēt izglītojamos iesaistīties interešu izglītībā, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma 

apgūšanu, saglabāšanu, 

● organizēt valsts nozīmes pasākumus kultūrizglītībā, tehniskajā jaunradē, vides interešu 

izglītībā, 

● iesaistīties ESF projektos, kas veicinātu izglītojamo mobilitāti, informētību un 

konkurētspēju, un pedagogu kompetenču pilnveidi. 

(Aktualizēts 2017. gada 31. augustā) 



 

 

 3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde. 

Akreditācijas ekspertu komisijas  rekomendācijas skolas darba uzlabošanai: 

Ieteikums: 6.1.2. sadarbojoties ar pašvaldību, rast iespēju mūsdienīgas mācību vides 

pilnveidei, informāciju tehnoloģiju pilnīgākai izmantošanai mācību procesā. 

2008. gadā nomainīta datortehnika datorklasē. Vairāk nekā pusei klašu telpu ir uzstādīti 

videoprojektori. Visās klasēs  skolotājiem mācību procesa nodrošināšanai ir datori. Astoņos 

kabinetos ir uzstādītas interaktīvās tāfeles, taču, sadarbojoties ar kolēģiem, tās ir pieejamas 

jebkuram skolotājam. Skolā veiksmīgi tiek izmantota mobilā datorklase, angļu valodas kabinets ir 

aprīkots ar 20 planšetdatoriem. 

Ieteikums: 7.3.4. Sadarbībā ar pašvaldību, risināt jautājumu par piebūves celtniecību 

skolai, lai skolēni no 1. līdz 12. klasei varētu mācīties vienā ēkā. 

Kopš 2008.gada 1.-12. klases skolēni mācās vienā skolas ēkā.  

Ieteikums: 7.3.1. Pilnveidot pedagoģiskās padomes sēžu protokolu un pielikumu 

izstrādi un noformēšanu. 

Pedagoģisko padomju sēžu protokoli pilnveidoti 2012. gadā. 

Ieteikums: 4.1.1. Paplašināt atbalsta personāla štata vienību skaitu. 

2008. gadā uzlabota un pilnveidota  sadarbība ar pilsētas sociālo dienestu un bāriņtiesu, 

skolā strādā psihologs. 

Atbilstoši pasūtījumam skolas psihologs veic skolēnu psiholoģisko izpēti, psihodiagnostiku, 

īpašu uzmanību veltot skolēniem ar mācību grūtībām. 

Skolā ir pieejams atbalsta personāls:  skolas medmāsa, logopēds, skolas psihologs. 

Skola darbojās ESF projektā NR2011/0031/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/073 ”Atbalsta 

pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar mācīšanās 

grūtībām integrācijai Priekules novada izglītības iestādēs” un  ESF projektā 

NR2011/0034/1DP/1.2.2.4.2/11/AP1A/V1AA/177 PROJEKTS „Atbalsta pasākumu īstenošana 

jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem 

integrācijai izglītībā”. Izmantojot  projektā piesaistītos  līdzekļus, skolā iespējams finansēt sociālo 

pedagogu, koriģējošās vingrošanas skolotāju. 

Ieteikums: 4.3.2. Izveidot vienotu programmu karjeras izglītībā. 

Skola strādā pēc „Vispārizglītojošās skolas karjeras izglītības programmas parauga 1.-12. 

klasei” („Karjeras izglītības paraugprogramma”.-Rīga:2011), kurā paredzētās tēmas tiek ietvertas 



 

 

klases stundās, individuālās nodarbībās, ārpusstundu pasākumos, kā arī mācību priekšmetu stundās, 

runājot par mācību priekšmeta nozīmi karjerā. 

Skola iesaistās Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras  atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”.  

Skolā no 2017. gada strādā pedagogs - karjeras konsultants 

 (Aktualizēts 2017.gadā 31. augustā) 

    



 

 

 4. Skolas sasniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos 

 Informācijas iegūšana 

1. Anketēšana un rezultātu analīze - izmantoti 2016./17.m.g. 5.-12. klašu skolēnu anketu 

rezultāti, vecāku anketu rezultāti (anketēšana veikta edurio.lv sistēmā 2017. gada pavasarī, 

anketēšanā piedalījās 108 respondenti), skolotāju pašvērtējumu rezultāti. 

2. Skolas dokumentu un materiālu analīze – mācību programmas, tematiskie plāni, e-klases 

žurnāli, darba plāni, skolotāju pašvērtējums, metodisko komisiju dokumentācija, pārbaudes darbu 

un valsts pārbaudes darbu analīzes rezultāti, skolēnu vērtējumu uzskaites materiāli, sanāksmju un 

sēžu protokoli, iekšējās kārtības noteikumi, inspekciju akti, budžeta tāmes, iekšējās kontroles 

materiāli, statistikas dati. 

3. Mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana – vērotas un analizētas mācību stundas 

2014./15. m.g., 2015./16. m.g., 2016./17. m.g., interešu izglītības nodarbības, pasākumi. 

4. Intervijas, sarunas – individuālo sarunu rezultāti ar skolotājiem, skolēniem, vecākiem, klašu 

audzinātāju darba materiāli, direktora un direktora vietnieku darba materiāli, e-klases žurnāli. 

 

 4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

Priekules vidusskola 2016./2017. mācību gadā īstenoja 6 izglītības programmas: 

Pamatizglītības programma 

kods 21011111, 

licence Nr. V-7007 no 14.01.2014. 

skolēnu skaits – 219 

Vispārējās vidējās izglītības Vispārizglītojošā virziena programma 

kods 31011011 

licence Nr. V-7009 no 14.01.2014. 

skolēnu skaits –20 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 

kods 31011013 

licence Nr. V-7010 no 14.01.2014. 



 

 

skolēnu skaits – 1 

 
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena 

programma 

kods 31014011 

licence Nr. V-7185 no 24.04.2014. 

skolēnu skaits – 18 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

Kods 21015611 

licence Nr. V-7100 no 25.03.2014. 

skolēnu skaits – 11 

 
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem 

Kods 21015511 

licence Nr. V-8313 no 24.04.2014. 

skolēnu skaits – 1 

  

Licencētās izglītības programmas atbilst pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

programmu paraugiem un Valsts standartam. 

Lielākā daļa mācību priekšmetu skolotāji strādā pēc IZM ieteiktajām paraugprogrammām, 

katra mācību priekšmeta īstenotā programma atbilst licenzētajām izglītības programmām. Klases 

audzinātāju darba plāni ir veidoti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.480 (15.07.2016.) 

“Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un 

audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”. 

Skola ir iesaistījusies Erasmus+ programmas pamatdarbības NR.1 (KA1) skolu sektora 

projekta īstenošanā līguma Nr. 2015-1-LV01-KA101-013146, Eiropas Ekonomikas un Sociālās 

komitejas projektā, diskusiju tēma-MIGRĀCIJA. Laiks: 17.03.-19.03.2016. Vieta: Brisele. 

Skolotāji zina un izprot sava mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, 

zina priekšmeta obligāto saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. 

Skolotāji strādā, izmantojot IZM un Ministru kabineta reglamentējošos dokumentus. Lielākā 

daļa skolotāju uzskata, ka skolas vadība sniedz viņiem atbalstu mācību priekšmetu programmu 

izvēlē un izstrādē. 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=46300&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=46300&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=46300&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=46078&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=46078&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50729&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50729&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50729&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


 

 

MK ietvaros skolotāji sadarbojas integrēto pārbaudes darbu izstrādē. 

Plānojot laiku temata apguvei, skolotāji ņem vērā skolēnu individuālās spējas, vajadzības, 

paredz darbu ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem ar mācīšanās grūtībām.  

Katras mācību tēmas apguvei paredzētais laiks pārsvarā ir optimāls, lai skolēni varētu gūt 

savām spējām atbilstošus rezultātus. Skolotāji plāno mācību satura apguves secību, cenšas paredzēt 

mācību darba formas un metodes atbilstoši skolēnu vecumposma īpatnībām. Katra temata apguvei 

paredzētais laika sadalījums saskan ar ierakstiem e-klases žurnālā. 

Stundu saraksts ir veidots saskaņā ar mācību plānu, skolēnu mācību slodze nepārsniedz 

Izglītības likumā noteiktās prasības. 

Skolā darbojas 5 mācību priekšmetu metodiskās komisijas: 

1. Cilvēks un sabiedrība (vada skolotāja Agita Rukute, darbojas sociālo zinību, vēstures, 

mūzikas, vizuālās mākslas un sporta priekšmetu skolotāji); 

2. Valodu komisija (vada skolotāja Zaiga Strelēviča, darbojas latviešu, angļu, krievu, vācu 

valodas skolotāji); 

3. Audzinātāju komisija (vada skolotāja Sanita Pāvila, darbojas klašu audzinātāji); 

4. Tehnoloģiju jomas komisija (vada skolotāja Sandra Grosberga, darbojas matemātikas, 

ķīmijas, fizikas, bioloģijas, informātikas un ģeogrāfijas skolotāji); 

5. Sākumskolas komisija (vada skolotāja Valentīna Remese, darbojas 1.- 4. klašu skolotāji). 

Metodiskās komisijas izvērtē valsts pārbaudes darbu, diagnosticējošo, olimpiāžu un mācību 

priekšmetu rezultātus, iesniedz priekšlikumus nākamajam gadam skolas darba plāna pilnveidei. 

Skolas vadība koordinē un pārrauga mācību priekšmetu programmu izvēli, skolotāju darba 

plānu izstrādi. Lai sekmīgāk varētu nodrošināt nepieciešamos resursus skolas izglītības programmu 

realizācijai, skolas vadība mācību gada beigās analizē skolotāju darba pašvērtējumus un, plānojot 

jauno mācību gadu, ņem vērā skolotāju ieteikumus. 

(Aktualizēts 2017. gada 31. augustā) 

 4.1.1.Secinājumi 

Skolas darba stiprās puses: 

- izglītības programmas ir licencētas un tiek īstenotas mācību procesā; 

- katrs mācību priekšmeta skolotājs pārzina mācāmā priekšmeta nozīmi, mācību priekšmetu 

standartus un programmas, vērtēšanas kārtību un formas; 



 

 

- mācību apguves saturs un vērtēšanas formas secīgi ietvertas mācību priekšmetu tematiskajos 

plānos; 

- skolotāji sadarbojas individuālo plānu,  integrēto pārbaudes darbu izstrādē un pilnveidē; 

- mācību stundās norisinās produktīvs darbs mācību satura apgūšanā; 

- mācību procesā skolotāji ievēro skolēnu vecuma īpatnības. 

Vērtējums -  labi. 

 (Aktualizēts 2017. gada 31. augustā)



 

 

4. 2. Mācīšana un mācīšanās 

 4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Vairāk nekā puse skolotāju mācību procesā izmanto daudzveidīgas mācību metodes un 

formas, kas atbilst skolēnu vecumam, mācību priekšmeta specifikai un saturam. 54 % skolēnu 

atzīst, ka stundās viņi izmanto daudzveidīgas mācību metodes, 53% skolēnu apgalvo, ka viņus 

mudina izmantot dažādas mācību metodes. 

Metodiskajās komisijās skolotāji apspriež mācāmās tēmas, izmantojamos mācību materiālus 

un mācīšanas metodes. 

Vairāk kā puse skolotāju ikdienā izmanto darba metodes un formas, kas atbilst skolēniem ar 

vidēju un labu zināšanu līmeni. Ne vienmēr stundā izmantotās metodes ir efektīvas darbā ar 

skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Pārdomāts darbs ar talantīgajiem skolēniem. 

Stundās skolotāji pārdomāti izmanto mācību materiālus, kas atbilst skolēnu spējām un 

konkrētai mācību stundai. 

Vairāk nekā pusei klašu telpu ir uzstādīti videoprojektori. Visās klasēs  skolotājiem mācību 

procesa nodrošināšanai ir datori. Astoņos kabinetos ir uzstādītas interaktīvās tāfeles, taču, 

sadarbojoties ar kolēģiem, tās ir pieejamas jebkuram skolotājam. Skolā veiksmīgi tiek izmantota 

mobilā datorklase. 

Skolēni un viņu vecāki ir iepazīstināti ar skolā pastāvošo pārbaudes darbu sistēmu. To atzīst 

50% vecāku. 

Skolēni zina un saprot mājas darbu veikšanas nepieciešamību, taču ne vienmēr to ievēro 

mācību procesā. Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, to apjoms ir optimāls 

Mācību priekšmetu programmas paredz saikni ar reālo dzīvi, skolēni, mācoties skolā, 

iesaistās daudzveidīgā radošā darbībā. Mācību procesā skolotāji mācību saturu īsteno atbilstoši 

mūsdienu aktualitātēm, izmanto alternatīvās mācību formas - ekskursijas uz muzejiem, ražošanas 

uzņēmumiem, u.c. Skolā ir izstrādāta sistēma par mācību ekskursiju plānošanu un organizēšanu. 

Vidusskolas skolēniem, kuri gatavojas startēt augstākajās mācību iestādēs, ir iespēja 

piedalīties Ēnu dienās, kā arī katru gadu apmeklēt  izglītības izstādi Rīgā „Skola 201..” , kur viņi 

iepazīstas ar attiecīgo studiju programmu, izvērtē savas nākotnes ieceres. 

Mācību procesā skolotāju stāstījums un skaidrojums ir atbilstošs mācāmajai tēmai, skolēnu 

vecumam. 



 

 

Stundās skolotāji skolēniem saprotami izskaidro darba mērķus un uzdevumus, iepazīstina ar 

stundā sasniedzamo rezultātu, saista tos ar iepriekš mācīto, ievēro pēctecības principu. 

Skolēnu veikto darbu rezultāti liecina, ka skolēni ir sapratuši skolotāju izvirzītās prasības. 

79% aptaujāto skolēnu jūtas droši, veicot pārbaudes darbus, jo saprot nosacījumus un prasības. 

Skolotāji rosina skolēnus izteikt viedokli, analizēt, secināt. Mācību procesā lielākā daļa 

skolotāju veiksmīgi veido dialogu ar skolēniem, rosina skolēnus izteikt savu viedokli, secināt un 

pieņemt lēmumu, veido pozitīvu attieksmi pret mācību darbu. Gandrīz visās vērotajās stundās tas 

bija redzams. Skolotāji atbalsta skolēnus un palīdz risināt mācību darbā radušās problēmas. 

Skolotāji konsultē skolēnus individuāli. 55 % aptaujāto vecāku atzīst, ka skolotāji palīdz, ja bērnam 

radušās grūtības mācībās. 43 % vecāku un 41 % skolēnu uzskata, ka mācību darbs skolā ir 

interesants.  

Vērtējums -  labi. 

(Aktualizēts 2017. gada 31. augustā) 

 4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Skolēni (41%) zina un saprot darbam izvirzītās prasības. Ar prasībām konkrētajā mācību 

priekšmetā skolotāji iepazīstina skolēnus gada sākumā. Taču ne vienmēr darbā jūtama prasību 

izpratne. Skolotāji rosina skolēnus strādāt radoši, ar iniciatīvu un atbildību. To atzīst 43 % vecāku 

un 51 % skolēnu.  

Ar saviem darbiem skolēni piedalās gan skolas, gan ārpusskolas ar mācību darbu saistītos 

pasākumos (izstādēs, konkursos). Skolēniem ir iespēja regulāri ar saviem darbiem piedalīties gan 

skolas, gan ārpusskolas organizētajās izstādēs un konkursos, prezentēt tos klasē, skolā, vecākiem un 

sabiedrībai. Piedalīšanās mācību procesā ir atkarīga no vecumposma īpatnībām. Lielākā daļa 

skolēnu piedalās mācību procesā, taču ir skolēni, kuriem nepieciešama papildus motivācija.  

Skolēni aktīvi izmanto skolas piedāvātās iespējas: datorklasi, bibliotēku, konsultācijas, 

fakultatīvās nodarbības. 

Skolēniem ir zināma mājas darbu vērtēšanas kārtība, pārbaudes darbu kārtība. 

Skolēni (64%) prot strādāt, izmantojot dažādas darba formas un metodes. 

Skolotāju rosināti, skolēni mācās izvērtēt savus sasniegumus, prognozēt rezultātus.  

Skolēni ir gatavi izteikt priekšlikumus par mācību darba organizāciju. 

Skolā ir noteikta kārtība skolēnu zināšanu un prasmju diagnosticēšanai. Tiek lietota e-klase, 

kur tiek veikta skolēnu semestra un gada sasniegumu analīze. 



 

 

Skola regulāri plāno un organizē pasākumus vecākiem: skolas, klašu vecāku sapulces, 

vecāku dienas, iespējas vecākiem viesoties mācību stundās. Informāciju par skolēnu sasniegumiem 

(sekmju izrakstus) vecāki saņem 1-2 reizes (4.-12.kl.) mēnesī. Mācību darbu motivējoša un skolēnu 

pašapziņu veicinoša ir katra skolēna vidējās atzīmes pieauguma analīze katrā semestrī un klašu 

vidējo atzīmju reitings. 

Skolēniem kopumā ir pozitīva attieksme pret mācību procesu. 82 % aptaujāto skolēnu 

apgalvo, ka viņiem patīk skolā apgūt jaunas zināšanas, taču tikai 57% skolēnu piekrīt, ka lielākajai 

daļai skolēnu patīk mācīties. Skolēni aktīvi gatavojas un piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs un 

konkursos skolā, novadā un valsts mērogā. 

Skolēni apguvuši prasmi strādāt pāros, grupās, iesaistās mācību projektos. Jau vairākus 

gadus visiem skolēniem tiek piedāvāta iespēja rakstīt Zinātniski pētnieciskos darbus, ar kuriem var 

piedalīties rajona un valsts mērogā rīkotās konferencēs. Skolēni palīdz viens otram mācību procesā. 

66 % skolēnu atzīst, ka skolotāji mudina viņus mācīties vienam no otra. 

Vērtējums -  labi. 

 

 4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Skolotāji sistemātiski un kompetenti vērtē skolēnu mācību darbu, ievērojot valstī noteikto 

vērtēšanas kārtību un skolas izstrādāto vērtēšanas kārtību. 

Mācību priekšmetu metodiskās komisijas vienojas par skolēnu darbu vērtēšanas kārtību, 

izstrādā vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai. 

Vērtēšanas metodes atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikai. 

Skolēni un vecāki ir informēti par vērtēšanas kritērijiem. 

Uzsākot darbu, lielākā daļa skolēnu (97%) zina vērtēšanas kārtību, kritērijus katrā mācību 

priekšmetā. Pirms katra pārbaudes darba skolēnus iepazīstina ar vērtēšanas kritērijiem. 

Skolotāji pamato skolēna darba vērtējumu, analizē pieļautās kļūdas. Tiek norādīts uz 

skolēnu vājajām un uzsvērtas arī stiprās puses. 72 % skolēnu apgalvo, ka skolotāji uzskata, ka viņi 

var sasniegt labākus rezultātus. 

Skolā ir noteikta kārtība vērtējumu uzskaitē, tās ievērošanu kontrolē un pārrauga direktora 

vietnieks izglītības jomā. 



 

 

Visi skolotāji regulāri un sistemātiski veic ierakstus e-klases žurnālā. Vērtēšanas procesā 

iegūto informāciju gandrīz visi pedagogi analizē un izmanto mācīšanas un mācīšanās procesa 

turpmākajai attīstībai un plānošanai. 

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto skolotāju metodiskā darba pilnveidē. 

Pedagogi skolēnu vecākus iepazīstina ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju 

individuālajās sarunās, vecāku sapulcēs, sekmju izrakstos. Mazāk nekā puse pedagogu, vērtējot 

skolēna darbu, ņem vērā skolēnu pašvērtējumu. 

Vērtējums – labi. 

4.2.4.Secinājumi 

Skolas darba stiprās puses: 

- skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību priekšmeta specifikai un skolēna vecumam, spējām 

atbilstošas mācību metodes un formas; 

- katram mācību priekšmetam izstrādāti secīgi mācību satura sadalījumi, detalizēti mācību 

tematiskie plāni; 

- skolotāji mācību priekšmetu programmu īstenošanā veido saikni ar reālo dzīvi, organizē mācību 

ekskursijas, izstrādā projekta darbus; 

- skolotāji rosina skolēnus strādāt mērķtiecīgi un atbilstoši savām spējām, kā arī izmantot papildus 

iespējas; 

- dažos mācību priekšmetos mācīšanas kvalitātes uzlabojumam ir izveidoti izdales metodiskie 

materiāli, kurus skolotāji pārdomāti izmanto; 

- skolotāji stundās izmanto interaktīvās mācību metodes, informācijas tehnoloģijas, mācību 

videofilmas, animācijas, praktiskos un pētnieciskos darbus; 

- skolotāji kompetenti vērtē skolēnu mācību darbu, veic vērtējumu reģistrāciju; 

- skolotāji mācību stundās prot veidot dialogu ar skolēniem; 

- mācību priekšmetu skolotāji efektīvi sadarbojas ar klašu audzinātājiem; 

- skolēni zina un saprot mācību darbam izvirzītās prasības, vērtēšanas kārtību; 

- skolēni prot strādāt individuāli un grupās, viņiem ir labas sadarbības prasmes; 

- skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par skolēnu mācību sasniegumiem, stundu 

apmeklējumiem, uzvedību; 

- skola izmanto un pilnveido pašnovērtēšanas formas skolotājiem;  

- skolas vadība pārrauga un kontrolē noteiktās vērtēšanas kārtības ievērošanu; 



 

 

- skolas vadība analizē skolēnu mācību sasniegumus, analīzes rezultātus apspriež ar mācību 

priekšmetu skolotājiem. 

 

 4.3. Izglītojamo sasniegumi 

 4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

2016./2017. mācību gada statistiskie rādītāji no 4. līdz 9. klasei (160 izglītojamie), no 10. 

līdz 12. klasei (36 izglītojamie). Platīna liecības (vidējais vērtējums virs 9 ballēm) saņēma 14 

skolēni. Zelta liecības (vidējais vērtējums virs 8 ballēm) saņēma  32 skolēni. Sudraba liecības 

(vidējais vērtējums virs 7,5 ballēm) saņēma  21 skolēns. Pēcpārbaudījumi noteikti 31 skolēnam, 

otru gadu paliek 5 skolēni, optimālu un augstu vērtējumu 4. – 12. klasē saņem 33% skolēnu, bet 

pietiekamu vērtējumu - 55%. 

 Skolēna augstākā vidējā atzīme 10.-12. klašu grupā ir 11. klases skolniecei - 9,44 balles, bet 

5.-9.klašu grupā - 8. a klases skolniecei ir 9,53 balles. 

Salīdzinot 2016./2017. mācību gada rezultātus ar iepriekšējo mācību gadu, var secināt, ka 

zināšanu līmenis skolēnu sasniegumos ikdienas darbā gan 4.-6.klašu grupā, gan 7.-9.klašu grupā, 

gan 10.-12.klašu grupā optimālajā un augstajā līmenī ir paaugstinājies, bet skolēnu skaits, kuriem 

zināšanu līmenis ir nepietiekams vai pietiekams, ir samazinājies. 

 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā dažādos mācību priekšmetos 2014.-2017. gadā 

Dabaszinības 

Klase M.g. Priekšmets N P O A A+O 

4. 14/15  (Dabaszinības) 0% 21,90% 62,50% 15,60% 78,10% 

4. 15/16  (Dabaszinības) 0% 8,70% 60,90% 30,40% 91,30% 

4. 16/17  (Dabaszinības) 0% 19,20% 53,80% 26,90% 80,80% 

5. 14/15  (Dabaszinības) 0% 27,30% 72,70% 0% 72,70% 

5. 15/16  (Dabaszinības) 0% 19,40% 77,40% 3,20% 80,60% 

5. 16/17  (Dabaszinības) 0% 13% 73,90% 13% 87% 

6. 14/15  (Dabaszinības) 0% 11,10% 77,80% 11,10% 88,90% 

6. 15/16  (Dabaszinības) 0% 40% 56% 4% 60% 

6. 16/17  (Dabaszinības) 0% 16,10% 71% 12,90% 83,90% 

 



 

 

Dabaszinību priekšmetā dominē optimāls zināšanu līmenis, nav nepietiekamu zināšanu. 

 

Vizuālā māksla 

Klase M.g. Priekšmets N P O A A+O 

4. 14/15  (Vizuālā māksla) 0% 6,30% 84,40% 9,40% 93,80% 

4. 15/16  (Vizuālā māksla) 0% 0% 65,20% 34,80% 100% 

4. 16/17  (Vizuālā māksla) 0% 15,40% 80,80% 3,80% 84,60% 

5. 14/15  (Vizuālā māksla) 0% 13,60% 81,80% 4,50% 86,40% 

5. 15/16  (Vizuālā māksla) 3,20% 16,10% 77,40% 3,20% 80,60% 

5. 16/17  (Vizuālā māksla) 0% 17,40% 60,90% 21,70% 82,60% 

6. 14/15  (Vizuālā māksla) 0% 11,10% 81,50% 7,40% 88,90% 

6. 15/16  (Vizuālā māksla) 4% 32% 56% 8% 64% 

6. 16/17  (Vizuālā māksla) 0% 16,10% 77,40% 6,50% 83,90% 

7. 14/15  (Vizuālā māksla) 0% 15,40% 73,10% 11,50% 84,60% 

7. 15/16  (Vizuālā māksla) 0% 17,90% 60,70% 21,40% 82,10% 

7. 16/17  (Vizuālā māksla) 0% 32% 56% 12% 68% 

8. 14/15  (Vizuālā māksla) 0% 0% 87,50% 12,50% 100% 

8. 15/16  (Vizuālā māksla) 0% 12% 80% 8% 88% 

8. 16/17  (Vizuālā māksla) 0% 25,80% 48,40% 25,80% 74,20% 

9. 14/15  (Vizuālā māksla) 0% 0% 81% 19% 100% 

9. 15/16  (Vizuālā māksla) 0% 15,40% 76,90% 7,70% 84,60% 

9. 16/17  (Vizuālā māksla) 0% 8,70% 65,20% 26,10% 91,30% 

 

Vizuālajā mākslā visās klašu grupās dominē augsts un optimāls zināšanu līmenis.  

 

Sports 

Klase M.g. Priekšmets N P O A A+O 

10. 14/15  (Sports) 0% 15,40% 76,90% 7,70% 84,60% 

10. 15/16  (Sports) 0% 15,80% 84,20% 0% 84,20% 

10. 16/17  (Sports) 0% 0% 88,90% 11,10% 100% 

11. 14/15  (Sports) 0% 36,40% 45,50% 18,20% 63,60% 

11. 15/16  (Sports) 0% 14,30% 57,10% 28,60% 85,70% 

11. 16/17  (Sports) 0% 5,60% 83,30% 11,10% 94,40% 

12. 14/15  (Sports) 0% 20% 80% 0% 80% 

12. 15/16  (Sports) 0% 27,30% 54,50% 18,20% 72,70% 



 

 

12. 16/17  (Sports) 0% 14,30% 71,40% 14,30% 85,70% 

4. 14/15  (Sports) 0% 30% 50% 20% 70% 

4. 15/16  (Sports) 0% 27,30% 45,50% 27,30% 72,70% 

4. 16/17  (Sports) 0% 23,10% 61,50% 15,40% 76,90% 

5. 14/15  (Sports) 0% 19% 52,40% 28,60% 81% 

5. 15/16  (Sports) 3,30% 16,70% 63,30% 16,70% 80% 

5. 16/17  (Sports) 0% 19% 42,90% 38,10% 81% 

6. 14/15  (Sports) 0% 11,10% 74,10% 14,80% 88,90% 

6. 15/16  (Sports) 0% 20,80% 66,70% 12,50% 79,20% 

6. 16/17  (Sports) 0% 25,90% 48,10% 25,90% 74,10% 

7. 14/15  (Sports) 4,20% 16,70% 66,70% 12,50% 79,20% 

7. 15/16  (Sports) 0% 7,40% 85,20% 7,40% 92,60% 

7. 16/17  (Sports) 0% 12,50% 58,30% 29,20% 87,50% 

8. 14/15  (Sports) 0% 6,70% 80% 13,30% 93,30% 

8. 15/16  (Sports) 4,20% 29,20% 54,20% 12,50% 66,70% 

8. 16/17  (Sports) 0% 10,30% 75,90% 13,80% 89,70% 

9. 14/15  (Sports) 0% 23,80% 66,70% 9,50% 76,20% 

9. 15/16  (Sports) 0% 15,40% 61,50% 23,10% 84,60% 

9. 16/17  (Sports) 0% 22,70% 63,60% 13,60% 77,30% 

 

Sportā skolēnu prasmju līmenis skolēnu  ikdienas darbā 5.-12.klašu grupā ir uzlabojies. Dominē 

augsts un optimāls vērtējums. 

Kulturoloģija  

Klase m.g. Priekšmets N P O A A+O 

11. 14/15  (Kulturoloģija) 0% 15,40% 69,20% 15,40% 84,60% 

11. 15/16  (Kulturoloģija) 0% 33,30% 44,40% 22,20% 66,70% 

11. 16/17  (Kulturoloģija) 5,60% 22,20% 50% 22,20% 72,20% 

12. 14/15  (Kulturoloģija) 0% 42,90% 50% 7,10% 57,10% 

12. 15/16  (Kulturoloģija) 0% 14,30% 57,10% 28,60% 85,70% 

12. 16/17  (Kulturoloģija) 0% 22,20% 66,70% 11,10% 77,80% 

 

Kulturoloģija tiek apgūta tikai vidusskolas klasēs, kad skolēniem ir svarīgi iegūtie vērtējumi, tādēļ 

arī dominē augsts un optimāls zināšanu līmenis. 

 

Politika un tiesības 



 

 

Klase M.g. Priekšmets N P O A A+O 

12. 14/15 
 (Politika un 
tiesības) 0% 0% 50% 50% 100% 

12. 15/16 
 (Politika un 
tiesības) 0% 0% 0% 100% 100% 

12. 16/17 
 (Politika un 
tiesības) 0% 0% 11,10% 88,90% 100% 

 

Politika un tiesības ir priekšmets, kuru māca 12.klasē. Skolēnu zināšanu līmenis ir augsts un 

optimāls. 

 

Mūzika 

Klase M.g. Priekšmets N P O A A+O 

4. 14/15  (Mūzika) 0% 3,10% 46,90% 50% 96,90% 

4. 15/16  (Mūzika) 0% 8,70% 56,50% 34,80% 91,30% 

4. 16/17  (Mūzika) 0% 11,50% 46,20% 42,30% 88,50% 

5. 14/15  (Mūzika) 0% 0% 31,80% 68,20% 100% 

5. 15/16  (Mūzika) 0% 3,20% 87,10% 9,70% 96,80% 

5. 16/17  (Mūzika) 0% 8,70% 47,80% 43,50% 91,30% 

6. 14/15  (Mūzika) 0% 0% 14,80% 85,20% 100% 

6. 15/16  (Mūzika) 0% 0% 60% 40% 100% 

6. 16/17  (Mūzika) 0% 0% 90,30% 9,70% 100% 

7. 14/15  (Mūzika) 0% 3,80% 57,70% 38,50% 96,20% 

7. 15/16  (Mūzika) 0% 0% 17,90% 82,10% 100% 

7. 16/17  (Mūzika) 0% 0% 56% 44% 100% 

8. 14/15  (Mūzika) 0% 0% 18,80% 81,30% 100% 

8. 15/16  (Mūzika) 0% 12% 36% 52% 88% 

8. 16/17  (Mūzika) 0% 3,20% 64,50% 32,30% 96,80% 

9. 14/15  (Mūzika) 0% 0% 4,80% 95,20% 100% 

9. 15/16  (Mūzika) 0% 0% 15,40% 84,60% 100% 

9. 16/17  (Mūzika) 0% 0% 60,90% 39,10% 100% 

10. 14/15  (Mūzika) 0% 6,70% 80% 13,30% 93,30% 

10. 15/16  (Mūzika) 10% 5% 65% 20% 85% 

10. 16/17  (Mūzika) 11,10% 0% 66,70% 22,20% 88,90% 

11. 14/15  (Mūzika) 0% 0% 69,20% 30,80% 100% 

11. 15/16  (Mūzika) 0% 11,10% 88,90% 0% 88,90% 

11. 16/17  (Mūzika) 0% 5,60% 77,80% 16,70% 94,40% 

 



 

 

Mūzikā dominē augsts un optimāls zināšanu līmenis, vidusskolā mūzikā ir skolēnu zināšanas – ļoti 

labas. 

Matemātika 

Klase M.g. Priekšmets N P O A A+O 

4. 14/15  (Matemātika) 0% 43,80% 50% 6,30% 56,30% 

4. 15/16  (Matemātika) 4,30% 39,10% 52,20% 4,30% 56,50% 

4. 16/17  (Matemātika) 7,70% 23,10% 69,20% 0% 69,20% 

5. 14/15  (Matemātika) 0% 31,80% 59,10% 9,10% 68,20% 

5. 15/16  (Matemātika) 0% 45,20% 45,20% 9,70% 54,80% 

5. 16/17  (Matemātika) 13% 30,40% 34,80% 21,70% 56,50% 

6. 14/15  (Matemātika) 3,70% 44,40% 37% 14,80% 51,90% 

6. 15/16  (Matemātika) 12% 40% 44% 4% 48% 

6. 16/17  (Matemātika) 0% 45,20% 48,40% 6,50% 54,80% 

7. 14/15  (Matemātika) 0% 76,90% 19,20% 3,80% 23,10% 

7. 15/16  (Matemātika) 17,90% 39,30% 28,60% 14,30% 42,90% 

7. 16/17  (Matemātika) 20% 48% 28% 4% 32% 

8. 14/15  (Matemātika) 12,50% 68,80% 18,80% 0% 18,80% 

8. 15/16  (Matemātika) 20% 52% 24% 4% 28% 

8. 16/17  (Matemātika) 16,10% 38,70% 32,30% 12,90% 45,20% 

9. 14/15  (Matemātika) 4,80% 71,40% 4,80% 19% 23,80% 

9. 15/16  (Matemātika) 30,80% 30,80% 38,50% 0% 38,50% 

9. 16/17  (Matemātika) 17,40% 52,20% 26,10% 4,30% 30,40% 

10. 14/15  (Matemātika) 20% 53,30% 26,70% 0% 26,70% 

10. 15/16  (Matemātika) 25% 60% 0% 15% 15% 

10. 16/17  (Matemātika) 22,20% 44,40% 33,30% 0% 33,30% 

11. 14/15  (Matemātika) 0% 69,20% 23,10% 7,70% 30,80% 

11. 15/16  (Matemātika) 11,10% 77,80% 11,10% 0% 11,10% 

11. 16/17  (Matemātika) 11,10% 61,10% 11,10% 16,70% 27,80% 

12. 14/15  (Matemātika) 0% 64,30% 35,70% 0% 35,70% 

12. 15/16  (Matemātika) 0% 64,30% 28,60% 7,10% 35,70% 

12. 16/17  (Matemātika) 0% 66,70% 11,10% 22,20% 33,30% 

 

Matemātikā 5.-12.klasē dominē pietiekams zināšanu līmenis. Skolotāji atzīst, ka skolēni nelabprāt 

iegaumē matemātikas terminus, neuzmanīgi tiek lasīti uzdevumu nosacījumi. Daļa skolēnu mājas 

darbus pilda neregulāri, bieži nav līdzi matemātikai paredzētie darbarīki. Jāstrādā ar skolēnu 

līdzatbildības celšanu. 



 

 

Mājturība un tehnoloģijas 

Klase M.g. Priekšmets N P O A A+O 

4. 14/15  (Mājturība un tehnoloģijas) 0% 6,30% 84,40% 9,40% 93,80% 

4. 15/16  (Mājturība un tehnoloģijas) 0% 0% 65,20% 34,80% 100% 

4. 16/17  (Mājturība un tehnoloģijas) 0% 7,70% 80,80% 11,50% 92,30% 

5. 14/15  (Mājturība un tehnoloģijas) 0% 0% 90,90% 9,10% 100% 

5. 15/16  (Mājturība un tehnoloģijas) 0% 9,70% 83,90% 6,50% 90,30% 

5. 16/17  (Mājturība un tehnoloģijas) 0% 13% 69,60% 17,40% 87% 

6. 14/15  (Mājturība un tehnoloģijas) 0% 3,70% 77,80% 18,50% 96,30% 

6. 15/16  (Mājturība un tehnoloģijas) 0% 12% 80% 8% 88% 

6. 16/17  (Mājturība un tehnoloģijas) 0% 3,20% 77,40% 19,40% 96,80% 

7. 14/15  (Mājturība un tehnoloģijas) 0% 7,70% 69,20% 23,10% 92,30% 

7. 15/16  (Mājturība un tehnoloģijas) 0% 14,30% 60,70% 25% 85,70% 

7. 16/17  (Mājturība un tehnoloģijas) 0% 8% 80% 12% 92% 

8. 14/15  (Mājturība un tehnoloģijas) 0% 0% 50% 50% 100% 

8. 15/16  (Mājturība un tehnoloģijas) 0% 16% 60% 24% 84% 

8. 16/17  (Mājturība un tehnoloģijas) 0% 0% 61,30% 38,70% 100% 

9. 14/15  (Mājturība un tehnoloģijas) 0% 0% 81% 19% 100% 

9. 15/16  (Mājturība un tehnoloģijas) 0% 0% 53,80% 46,20% 100% 

9. 16/17  (Mājturība un tehnoloģijas) 0% 4,30% 30,40% 65,20% 95,70% 

 

Praktiskā darbība interesē visus skolēnus, un zināšanu līmenis ir augsts un optimāls. 

Literatūra 

Klase M.g. Priekšmets N P O A A+O 

5. 14/15  (Literatūra) 0% 22,70% 72,70% 4,50% 77,30% 

5. 15/16  (Literatūra) 0% 35,50% 54,80% 9,70% 64,50% 

5. 16/17  (Literatūra) 4,30% 26,10% 56,50% 13% 69,60% 

6. 14/15  (Literatūra) 0% 48,10% 44,40% 7,40% 51,90% 

6. 15/16  (Literatūra) 0% 32% 60% 8% 68% 

6. 16/17  (Literatūra) 3,20% 48,40% 45,20% 3,20% 48,40% 

7. 14/15  (Literatūra) 7,70% 30,80% 53,80% 7,70% 61,50% 

7. 15/16  (Literatūra) 0% 25% 57,10% 17,90% 75% 

7. 16/17  (Literatūra) 4% 36% 56% 4% 60% 

8. 14/15  (Literatūra) 0% 25% 62,50% 12,50% 75% 

8. 15/16  (Literatūra) 8% 44% 44% 4% 48% 

8. 16/17  (Literatūra) 0% 32,30% 51,60% 16,10% 67,70% 



 

 

9. 14/15  (Literatūra) 0% 47,60% 42,90% 9,50% 52,40% 

9. 15/16  (Literatūra) 0% 23,10% 69,20% 7,70% 76,90% 

9. 16/17  (Literatūra) 4,30% 30,40% 60,90% 4,30% 65,20% 

10. 14/15  (Literatūra) 0% 64,30% 35,70% 0% 35,70% 

10. 15/16  (Literatūra) 10% 40% 40% 10% 50% 

10. 16/17  (Literatūra) 11,10% 22,20% 55,60% 11,10% 66,70% 

11. 14/15  (Literatūra) 0% 38,50% 46,20% 15,40% 61,50% 

11. 15/16  (Literatūra) 0% 33,30% 66,70% 0% 66,70% 

11. 16/17  (Literatūra) 0% 50% 33,30% 16,70% 50% 

12. 14/15  (Literatūra) 0% 21,40% 71,40% 7,10% 78,60% 

12. 15/16  (Literatūra) 0% 28,60% 57,10% 14,30% 71,40% 

12. 16/17  (Literatūra) 0% 22,20% 77,80% 0% 77,80% 

 

Literatūrā 5.-6., 10.-12. klašu grupās vērtējums ir augsts un optimāls, 7.-9. klašu grupā - pietiekams. 

Latvijas un pasaules vēsture 

Klase M.g. Priekšmets N P O A A+O 

10. 14/15  (Latvijas un pasaules vēsture) 0% 6,70% 60% 33,30% 93,30% 

10. 15/16  (Latvijas un pasaules vēsture) 10% 0% 55% 35% 90% 

10. 16/17  (Latvijas un pasaules vēsture) 

11,10

% 0% 33,30% 55,60% 88,90% 

11. 14/15  (Latvijas un pasaules vēsture) 0% 0% 38,50% 61,50% 100% 

11. 15/16  (Latvijas un pasaules vēsture) 0% 11,10% 44,40% 44,40% 88,90% 

11. 16/17  (Latvijas un pasaules vēsture) 0% 11,10% 27,80% 61,10% 88,90% 

12. 14/15  (Latvijas un pasaules vēsture) 0% 7,10% 57,10% 35,70% 92,90% 

12. 15/16  (Latvijas un pasaules vēsture) 0% 0% 35,70% 64,30% 100% 

12. 16/17  (Latvijas un pasaules vēsture) 0% 0% 22,20% 77,80% 100% 

 

Latvijas un pasaules vēsturē pārsvarā dominē optimāls zināšanu vērtējums.  

Latvijas vēsture 

Klase M.g. Priekšmets N P O A A+O 

6. 14/15  (Latvijas vēsture) 0% 11,10% 55,60% 33,30% 88,90% 

6. 15/16  (Latvijas vēsture) 0% 20% 52% 28% 80% 

6. 16/17  (Latvijas vēsture) 3,20% 12,90% 54,80% 29% 83,90% 

7. 14/15  (Latvijas vēsture) 0% 19,20% 65,40% 15,40% 80,80% 

7. 15/16  (Latvijas vēsture) 3,60% 17,90% 50% 28,60% 78,60% 

7. 16/17  (Latvijas vēsture) 4% 12% 64% 20% 84% 



 

 

8. 14/15  (Latvijas vēsture) 0% 18,80% 31,30% 50% 81,30% 

8. 15/16  (Latvijas vēsture) 0% 20% 36% 44% 80% 

8. 16/17  (Latvijas vēsture) 3,20% 16,10% 45,20% 35,50% 80,60% 

9. 14/15  (Latvijas vēsture) 0% 14,30% 52,40% 33,30% 85,70% 

9. 15/16  (Latvijas vēsture) 0% 7,70% 38,50% 53,80% 92,30% 

9. 16/17  (Latvijas vēsture) 4,30% 13% 30,40% 52,20% 82,60% 

 

Pasaules vēsture 

Klase M.g. Priekšmets N P O A A+O 

6. 14/15  (Pasaules vēsture) 0% 14,80% 44,40% 40,70% 85,20% 

6. 15/16  (Pasaules vēsture) 0% 28% 52% 20% 72% 

6. 16/17  (Pasaules vēsture) 3,20% 35,50% 38,70% 22,60% 61,30% 

7. 14/15  (Pasaules vēsture) 0% 19,20% 46,20% 34,60% 80,80% 

7. 15/16  (Pasaules vēsture) 0% 14,30% 42,90% 42,90% 85,70% 

7. 16/17  (Pasaules vēsture) 0% 16% 64% 20% 84% 

8. 14/15  (Pasaules vēsture) 0% 6,30% 43,80% 50% 93,80% 

8. 15/16  (Pasaules vēsture) 0% 20% 44% 36% 80% 

8. 16/17  (Pasaules vēsture) 6,50% 22,60% 32,30% 38,70% 71% 

9. 14/15  (Pasaules vēsture) 0% 4,80% 71,40% 23,80% 95,20% 

9. 15/16  (Pasaules vēsture) 0% 7,70% 38,50% 53,80% 92,30% 

9. 16/17  (Pasaules vēsture) 4,30% 17,40% 30,40% 47,80% 78,30% 

 

Latvijas vēsturē un pasaules vēsturē dominē augsts un optimāls zināšanu vērtējums. 

 

Latviešu valoda 

Klase M.g. Priekšmets N P O A A+O 

5. 14/15  (Latviešu valoda) 4,50% 27,30% 63,60% 4,50% 68,20% 

5. 15/16  (Latviešu valoda) 0% 41,90% 58,10% 0% 58,10% 

5. 16/17  (Latviešu valoda) 4,30% 34,80% 56,50% 4,30% 60,90% 

6. 14/15  (Latviešu valoda) 0% 40,70% 44,40% 14,80% 59,30% 

6. 15/16  (Latviešu valoda) 16% 32% 48% 4% 52% 

6. 16/17  (Latviešu valoda) 0% 41,90% 51,60% 6,50% 58,10% 

7. 14/15  (Latviešu valoda) 3,80% 50% 42,30% 3,80% 46,20% 

7. 15/16  (Latviešu valoda) 0% 39,30% 42,90% 17,90% 60,70% 

7. 16/17  (Latviešu valoda) 8% 36% 52% 4% 56% 



 

 

8. 14/15  (Latviešu valoda) 0% 50% 50% 0% 50% 

8. 15/16  (Latviešu valoda) 16% 64% 16% 4% 20% 

8. 16/17  (Latviešu valoda) 6,50% 48,40% 29% 16,10% 45,20% 

9. 14/15  (Latviešu valoda) 0% 66,70% 23,80% 9,50% 33,30% 

9. 15/16  (Latviešu valoda) 0% 53,80% 46,20% 0% 46,20% 

9. 16/17  (Latviešu valoda) 4,30% 52,20% 39,10% 4,30% 43,50% 

10. 14/15  (Latviešu valoda) 0% 42,90% 57,10% 0% 57,10% 

10. 15/16  (Latviešu valoda) 10% 45% 40% 5% 45% 

10. 16/17  (Latviešu valoda) 11,10% 22,20% 55,60% 11,10% 66,70% 

11. 14/15  (Latviešu valoda) 0% 61,50% 30,80% 7,70% 38,50% 

11. 15/16  (Latviešu valoda) 0% 66,70% 33,30% 0% 33,30% 

11. 16/17  (Latviešu valoda) 0% 50% 44,40% 5,60% 50% 

12. 14/15  (Latviešu valoda) 0% 64,30% 35,70% 0% 35,70% 

12. 15/16  (Latviešu valoda) 0% 64,30% 35,70% 0% 35,70% 

12. 16/17  (Latviešu valoda) 0% 44,40% 55,60% 0% 55,60% 

 

Latviešu valodā 5.-6., 12. klašu grupā dominē optimāls vērtējums, bet 7.-11. klasēm – pietiekams. 

9. klases eksāmens pierādīja, ka vērtējumi ir atbilstoši un vērtējumi eksāmenā sakrīt ar vērtējumiem 

ikdienā. 

 

Ķīmija 

Klase M.g. Priekšmets N P O A A+O 

8. 14/15  (Ķīmija) 0% 56,30% 43,80% 0% 43,80% 

8. 15/16  (Ķīmija) 12% 48% 36% 4% 40% 

8. 16/17  (Ķīmija) 0% 38,70% 45,20% 16,10% 61,30% 

9. 14/15  (Ķīmija) 0% 47,60% 38,10% 14,30% 52,40% 

9. 15/16  (Ķīmija) 0% 46,20% 46,20% 7,70% 53,80% 

9. 16/17  (Ķīmija) 0% 39,10% 56,50% 4,30% 60,90% 

10. 14/15  (Ķīmija) 0% 66,70% 33,30% 0% 33,30% 

10. 15/16  (Ķīmija) 0% 44,40% 22,20% 33,30% 55,60% 

10. 16/17  (Ķīmija) 16,70% 0% 83,30% 0% 83,30% 

11. 14/15  (Ķīmija) 0% 69,20% 23,10% 7,70% 30,80% 

11. 15/16  (Ķīmija) 0% 0% 100% 0% 100% 

11. 16/17  (Ķīmija) 0% 33,30% 33,30% 33,30% 66,70% 

12. 14/15  (Ķīmija) 0% 64,30% 35,70% 0% 35,70% 

12. 15/16  (Ķīmija) 0% 35,70% 57,10% 7,10% 64,30% 



 

 

12. 16/17  (Ķīmija) 0% 0% 100% 0% 100% 

 

Ķīmijā dominē pietiekams skolēnu zināšanu un prasmju līmenis. 12. klašu grupā - optimāls. 

 

 Ekonomika  

Klase M.g. Priekšmets N P O A A+O 

11. 14/15  (Ekonomika) 0% 53,80% 38,50% 7,70% 46,20% 

11. 15/16  (Ekonomika) 11,10% 66,70% 22,20% 0% 22,20% 

11. 16/17  (Ekonomika) 11,10% 50% 16,70% 22,20% 38,90% 

 

Dominē pietiekams zināšanu līmenis. 

Krievu valoda 

Klase M.g. Priekšmets N P O A A+O 

6. 14/15  (Krievu valoda) 0% 7,40% 59,30% 33,30% 92,60% 

6. 15/16  (Krievu valoda) 20% 16% 64% 0% 64% 

6. 16/17  (Krievu valoda) 3,20% 25,80% 54,80% 16,10% 71% 

7. 14/15  (Krievu valoda) 0% 46,20% 38,50% 15,40% 53,80% 

7. 15/16  (Krievu valoda) 10,70% 32,10% 32,10% 25% 57,10% 

7. 16/17  (Krievu valoda) 8% 36% 52% 4% 56% 

8. 14/15  (Krievu valoda) 0% 31,30% 50% 18,80% 68,80% 

8. 15/16  (Krievu valoda) 12% 36% 40% 12% 52% 

8. 16/17  (Krievu valoda) 12,90% 35,50% 32,30% 19,40% 51,60% 

9. 14/15  (Krievu valoda) 0% 66,70% 14,30% 19% 33,30% 

9. 15/16  (Krievu valoda) 0% 46,20% 46,20% 7,70% 53,80% 

9. 16/17  (Krievu valoda) 0% 56,50% 34,80% 8,70% 43,50% 

10. 14/15  (Krievu valoda) 0% 73,30% 20% 6,70% 26,70% 

10. 15/16  (Krievu valoda) 15% 45% 30% 10% 40% 

10. 16/17  (Krievu valoda) 11,10% 33,30% 55,60% 0% 55,60% 

11. 14/15  (Krievu valoda) 0% 46,20% 53,80% 0% 53,80% 

11. 15/16  (Krievu valoda) 0% 55,60% 33,30% 11,10% 44,40% 

11. 16/17  (Krievu valoda) 0% 50% 38,90% 11,10% 50% 

12. 14/15  (Krievu valoda) 0% 64,30% 28,60% 7,10% 35,70% 

12. 15/16  (Krievu valoda) 0% 42,90% 42,90% 14,30% 57,10% 

12. 16/17  (Krievu valoda) 0% 66,70% 22,20% 11,10% 33,30% 

 



 

 

Krievu valodā gada vērtējumos zināšanu līmenis vērtējams kā pietiekams un optimāls. 

 

Informātika 

Klase M.g. Priekšmets N P O A A+O 

5. 14/15  (Informātika) 0% 13,60% 63,60% 22,70% 86,40% 

5. 15/16  (Informātika) 0% 0% 61,30% 38,70% 100% 

5. 16/17  (Informātika) 0% 13% 56,50% 30,40% 87% 

6. 14/15  (Informātika) 0% 0% 51,90% 48,10% 100% 

6. 15/16  (Informātika) 0% 8% 64% 28% 92% 

6. 16/17  (Informātika) 0% 0% 96,80% 3,20% 100% 

7. 14/15  (Informātika) 0% 0% 57,70% 42,30% 100% 

7. 15/16  (Informātika) 0% 0% 64,30% 35,70% 100% 

7. 16/17  (Informātika) 0% 8% 92% 0% 92% 

10. 14/15  (Informātika) 0% 38,50% 61,50% 0% 61,50% 

10. 15/16  (Informātika) 10% 5% 65% 20% 85% 

10. 16/17  (Informātika) 0% 11,10% 44,40% 44,40% 88,90% 

11. 14/15  (Informātika) 0% 15,40% 76,90% 7,70% 84,60% 

11. 15/16  (Informātika) 0% 0% 88,90% 11,10% 100% 

11. 16/17  (Informātika) 0% 0% 61,10% 38,90% 100% 

 

Informātikā visās klasēs dominē optimāls un augsts zināšanu un prasmju līmenis. Kopumā zināšanu 

un prasmju līmenis vērtējams kā ļoti labs. 

 

Ģeogrāfija 

Klase M.g. Priekšmets N P O A A+O 

7. 14/15  (Ģeogrāfija) 0% 46,20% 46,20% 7,70% 53,80% 

7. 15/16  (Ģeogrāfija) 0% 46,40% 39,30% 14,30% 53,60% 

7. 16/17  (Ģeogrāfija) 8% 36% 52% 4% 56% 

8. 14/15  (Ģeogrāfija) 0% 12,50% 81,30% 6,30% 87,50% 

8. 15/16  (Ģeogrāfija) 0% 40% 52% 8% 60% 

8. 16/17  (Ģeogrāfija) 0% 29% 45,20% 25,80% 71% 

9. 14/15  (Ģeogrāfija) 0% 52,40% 38,10% 9,50% 47,60% 

9. 15/16  (Ģeogrāfija) 0% 30,80% 69,20% 0% 69,20% 

9. 16/17  (Ģeogrāfija) 0% 43,50% 52,20% 4,30% 56,50% 

10. 14/15  (Ģeogrāfija) 0% 0% 100% 0% 100% 



 

 

10. 15/16  (Ģeogrāfija) 0% 22,20% 77,80% 0% 77,80% 

10. 16/17  (Ģeogrāfija) 16,70% 0% 83,30% 0% 83,30% 

11. 14/15  (Ģeogrāfija) 0% 23,10% 69,20% 7,70% 76,90% 

11. 15/16  (Ģeogrāfija) 0% 25% 75% 0% 75% 

11. 16/17  (Ģeogrāfija) 0% 11,10% 55,60% 33,30% 88,90% 

 

Ģeogrāfijā dominē optimāls zināšanu līmenis visās klašu grupās. Skolēni strādā dažādus praktiskos 

darbus ar literatūras avotiem, statistiku, kartogrāfisko materiālu.  

 

Fizika 

Klase M.g. Priekšmets N P O A A+O 

8. 14/15  (Fizika) 0% 43,80% 43,80% 12,50% 56,30% 

8. 15/16  (Fizika) 12% 44% 40% 4% 44% 

8. 16/17  (Fizika) 0% 41,90% 48,40% 9,70% 58,10% 

9. 14/15  (Fizika) 0% 66,70% 14,30% 19% 33,30% 

9. 15/16  (Fizika) 0% 53,80% 38,50% 7,70% 46,20% 

9. 16/17  (Fizika) 4,30% 47,80% 39,10% 8,70% 47,80% 

10. 14/15  (Fizika) 0% 16,70% 83,30% 0% 83,30% 

10. 15/16  (Fizika) 0% 22,20% 44,40% 33,30% 77,80% 

10. 16/17  (Fizika) 16,70% 0% 83,30% 0% 83,30% 

11. 14/15  (Fizika) 0% 46,20% 30,80% 23,10% 53,80% 

11. 15/16  (Fizika) 0% 25% 75% 0% 75% 

11. 16/17  (Fizika) 0% 0% 66,70% 33,30% 100% 

12. 14/15  (Fizika) 0% 28,60% 64,30% 7,10% 71,40% 

12. 15/16  (Fizika) 0% 50% 35,70% 14,30% 50% 

12. 16/17  (Fizika) 0% 50% 50% 0% 50% 

 

Fizikā dominē pietiekams zināšanu un prasmju līmenis. 

Angļu valoda 

Klase M.g. Priekšmets N P O A A+O 

3. 14/15  (Angļu valoda) 0% 22,70% 40,90% 36,40% 77,30% 

3. 15/16 (Angļu valoda) 0% 10,30% 37,90% 51,70% 89,70% 

3. 16/17  (Angļu valoda) 0% 6,70% 53,30% 40% 93,30% 

4. 14/15  (Angļu valoda) 0% 28,10% 62,50% 9,40% 71,90% 

4. 15/16  (Angļu valoda) 8,70% 21,70% 26,10% 43,50% 69,60% 



 

 

4. 16/17  (Angļu valoda) 0% 7,70% 34,60% 57,70% 92,30% 

5. 14/15  (Angļu valoda) 0% 27,30% 45,50% 27,30% 72,70% 

5. 15/16  (Angļu valoda) 0% 16,10% 41,90% 41,90% 83,90% 

5. 16/17  (Angļu valoda) 13% 8,70% 43,50% 34,80% 78,30% 

6. 14/15  (Angļu valoda) 7,40% 40,70% 33,30% 18,50% 51,90% 

6. 15/16  (Angļu valoda) 0% 12% 52% 36% 88% 

6. 16/17 (Angļu valoda) 0% 12,90% 45,20% 41,90% 87,10% 

7. 14/15  (Angļu valoda) 0% 42,30% 34,60% 23,10% 57,70% 

7. 15/16  (Angļu valoda) 0% 10,70% 71,40% 17,90% 89,30% 

7. 16/17  (Angļu valoda) 0% 8% 28% 64% 92% 

8. 14/15  (Angļu valoda) 0% 25% 56,30% 18,80% 75% 

8. 15/16  (Angļu valoda) 4% 40% 36% 20% 56% 

8. 16/17  (Angļu valoda) 0% 16,10% 51,60% 32,30% 83,90% 

9. 14/15  (Angļu valoda) 0% 61,90% 23,80% 14,30% 38,10% 

9. 15/16  (Angļu valoda) 0% 30,80% 53,80% 15,40% 69,20% 

9. 16/17  (Angļu valoda) 4,30% 34,80% 30,40% 30,40% 60,90% 

10. 14/15  (Angļu valoda) 0% 46,70% 53,30% 0% 53,30% 

10. 15/16  (Angļu valoda) 10% 35% 40% 15% 55% 

10. 16/17  (Angļu valoda) 22,20% 11,10% 33,30% 33,30% 66,70% 

11. 14/15  (Angļu valoda) 0% 53,80% 23,10% 23,10% 46,20% 

11. 15/16  (Angļu valoda) 0% 22,20% 55,60% 22,20% 77,80% 

11. 16/17  (Angļu valoda) 11,10% 22,20% 50% 16,70% 66,70% 

12. 14/15  (Angļu valoda) 0% 21,40% 64,30% 14,30% 78,60% 

12. 15/16  (Angļu valoda) 0% 35,70% 42,90% 21,40% 64,30% 

12. 16/17  (Angļu valoda) 0% 22,20% 44,40% 33,30% 77,80% 

 

Angļu valodā 10.-12. klašu grupā dominē augsts un optimāls līmenis, kas ir atbilstošs skolēnu 

zināšanām un prasmēm. Nepieciešams uzlabot 5.-8. klašu sniegumu, uzmanību vēršot uz skolēnu 

attieksmi un motivāciju.  

Bioloģija 

Klase M.g. Priekšmets N P O A A+O 

7. 14/15  (Bioloģija) 0% 46,20% 46,20% 7,70% 53,80% 

7. 15/16  (Bioloģija) 0% 39,30% 50% 10,70% 60,70% 

7. 16/17  (Bioloģija) 0% 32% 60% 8% 68% 

8. 14/15  (Bioloģija) 0% 18,80% 75% 6,30% 81,30% 

8. 15/16  (Bioloģija) 0% 40% 52% 8% 60% 



 

 

8. 16/17  (Bioloģija) 0% 29% 58,10% 12,90% 71% 

9. 14/15  (Bioloģija) 0% 42,90% 47,60% 9,50% 57,10% 

9. 15/16  (Bioloģija) 0% 30,80% 69,20% 0% 69,20% 

9. 16/17  (Bioloģija) 0% 34,80% 52,20% 13% 65,20% 

10. 14/15  (Bioloģija) 0% 0% 100% 0% 100% 

10. 15/16  (Bioloģija) 0% 0% 66,70% 33,30% 100% 

10. 16/17  (Bioloģija) 0% 16,70% 83,30% 0% 83,30% 

11. 14/15  (Bioloģija) 0% 30,80% 46,20% 23,10% 69,20% 

11. 15/16  (Bioloģija) 0% 0% 100% 0% 100% 

11. 16/17  (Bioloģija) 0% 20% 60% 20% 80% 

12. 14/15  (Bioloģija) 0% 42,90% 57,10% 0% 57,10% 

12. 15/16  (Bioloģija) 0% 28,60% 57,10% 14,30% 71,40% 

12. 16/17  (Bioloģija) 0% 0% 100% 0% 100% 

 

Bioloģijā dominē optimāls zināšanu un prasmju līmenis, nav nepietiekamu vērtējumu.  

Sociālās zinības 

Klase M.g. Priekšmets N P O A A+O 

4. 14/15  (Sociālās zinības) 0% 3,10% 65,60% 31,30% 96,90% 

4. 15/16  (Sociālās zinības) 0% 8,70% 60,90% 30,40% 91,30% 

4. 16/17  (Sociālās zinības) 0% 11,50% 50% 38,50% 88,50% 

5. 14/15  (Sociālās zinības) 0% 9,10% 50% 40,90% 90,90% 

5. 15/16  (Sociālās zinības) 0% 3,20% 25,80% 71% 96,80% 

5. 16/17  (Sociālās zinības) 0% 4,30% 26,10% 69,60% 95,70% 

6. 14/15  (Sociālās zinības) 0% 0% 37% 63% 100% 

6. 15/16  (Sociālās zinības) 0% 8% 56% 36% 92% 

6. 16/17  (Sociālās zinības) 0% 6,50% 35,50% 58,10% 93,50% 

7. 14/15  (Sociālās zinības) 0% 7,70% 38,50% 53,80% 92,30% 

7. 15/16  (Sociālās zinības) 0% 10,70% 32,10% 57,10% 89,30% 

7. 16/17  (Sociālās zinības) 0% 12% 48% 40% 88% 

8. 14/15  (Sociālās zinības) 0% 12,50% 18,80% 68,80% 87,50% 

8. 15/16  (Sociālās zinības) 0% 0% 44% 56% 100% 

8. 16/17  (Sociālās zinības) 0% 0% 41,90% 58,10% 100% 

9. 14/15  (Sociālās zinības) 0% 9,50% 47,60% 42,90% 90,50% 

9. 15/16  (Sociālās zinības) 0% 0% 23,10% 76,90% 100% 

9. 16/17  (Sociālās zinības) 0% 8,70% 34,80% 56,50% 91,30% 

 



 

 

Sociālās zinībās dominē augsts un optimāls zināšanu vērtējums. 

Veselības mācība 

Klase M.g. Priekšmets N P O A A+O 

12. 14/15 
 (Veselības 

mācība) 0% 0% 28,60% 71,40% 100% 

12. 15/16 
 (Veselības 

mācība) 0% 0% 28,60% 71,40% 100% 

12. 16/17 
 (Veselības 
mācība) 0% 0% 11,10% 88,90% 100% 

 

Skolēniem augsts un optimāls vērtējums. 

 

(Aktualizēts 2017.gada 31. augustā) 

 

 4.3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Skola uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos un 

centralizētajos eksāmenos. 

 

3.klases kombinētajā valsts pārbaudes darbā vērtē skolēnu zināšanas, prasmes un iemaņas latviešu 

valodā un matemātikā. 

Diognosticējošais darbs Kopvērtējums % 
izglītības iestādē 

Kopvērtējums % pēc 
urbanizācijas 

Kopvērtējums % 
valstī 

Matemātika       

2014./2015. 77,2 79,07 76,49 

2015./2016. 71,19 73,99 71,71 

2016./2017. 71,67 68,59 68,92 

Latviešu valoda       

2014./2015. 82,39 76,21 78,48 

2015./2016. 64,81 70,98 74,2 

2016./2017. 84,97  78,38  78,30 

 

Skolēnu zināšanas latviešu valodā ir optimālā līmenī. Skolotāji atzīst, ka skolēni prot veidot 

secīgus stāstījumus, prot saskatīt situācijas problēmu, lielākā daļa skolēnu atpazīst vārdšķiras. 



 

 

Grūtības sagādā galvenās domas saskatīšana tekstā. Jāturpina strādāt ar skolēnu lasītprasmes 

uzlabošanu. 

3. klases skolēnu zināšanu līmenis matemātikā ir optimāls. Grūtības skolēniem sagādā 

informācijas nolasīšana no diagrammām, ģeometrisko figūru grupēšana pēc pazīmēm. Jāturpina 

darbs pie skolēnu lasītprasmes uzlabošanas, lai saprastu uzdevuma nosacījumus, stundās jāizpēlē 

situācijas, kurās skolēni apgūst darbības ar finansēm. 

 6.klase   

Diognosticējošais 
darbs 

Kopvērtējums % 
izglītības iestādē 

Kopvērtējums % pēc 
urbanizācijas 

Kopvērtējums % 
valstī 

Matemātika       

2014./2015. 51 55,87 57,61 

2015./2016. 55,77 65,03 66,25 

2016./2017. 49,01 59,55 60,8 

Latviešu valoda       

2014./2015. 54,98 61,9 61,77 

2015./2016. 65,22 63,83 63,53 

2016./2017. 58,5 66,01 66,3 

Dabaszinības       

2014./2015. 62,22 66,3 67,71 

2015./2016. 55,69 62,79 64,12 

2016./2017. 60,24 63,77 64,91 

 

Matemātika 6.klasei  

Zināšanu līmenis matemātikā ir pietiekams. Grūtības sagādā diagnosticējošā darba 

uzdevumi, kuros skolēniem ir jāprot loģiski domāt, spriest, secināt, pāriet no decimāldaļām uz 

parastām daļām, veikt darbības ar dažādu veida daļām. Jāpievērš lielāka uzmanība izsteiksmju 

pierakstu veidošanā. 

Latviešu valoda 6.klasei 

Latviešu valodas diagnosticējošā darbā skolēni ir ieguvuši optimālus un pietiekamus 

vērtējumus. Vislabākie vērtējumi 2017. gadā tiek iegūti ieskaites mutvārdu daļā - 74%. Skolotāji 

atzīst, ka skolēni prot veidot runu atbilstoši tematam, izteikt personisko viedokli, lietot atbilstošas 

intonācijas. Lasīšanas daļā skolēni labi tiek galā ar uzdevumiem, kuros jāmeklē informācija no 

teksta. Prot labi izteikt savu viedokli, pamatot. Nepieciešams pilnveidot skolēnu prasmes 



 

 

leksikoloģijā, interpunkcijā, morfoloģijā. Grūtības sagādā klausīšanās uzdevumos pārāk lielais 

informācijas apjoms, nepietiek laika apjēgšanai. Labi izdevās vērtēt tekstā ietverto informāciju, 

izteikt savu viedokli. Valodas kompetences daļā prot salikt pieturzīmes, bet neprot izskaidrot, 

kāpēc. Prot veidot plānveidīgu, saturā labu tekstu, bet ortogrāfijā un interpunkcijā ir kļūdas. Jāstrādā 

pie vārdu krājuma paplašināšanas un stāstījuma loģiskuma. 

Dabaszinības 6.klasei 

Dabaszinību diagnosticējošā darbā dominē optimāls zināšanu līmenis. Skolēni prot pēc 

informācijas atpazīt dzīvnieku, noteikt debess ķermeni, kas izstaro gaismu, atpazīst dzīvnieku 

pielāgojumus videi, novērtēt dzīvnieku attīstības stadijas. Grūtāk veicas uzdevumos, kuros jāpamato 

eksperimenta rezultāti, salīdzinot datus. Jāpilnveido skolēniem prasme analizēt situācijas, skaidrot 

procesu cēloņus, seku likumsakarības, veidot pētāmo jautājumu, iegūto rezultātu salīdzināšanai, 

ieteikumu formulēšanai, kā uzlabot eksperimentu vai novērst eksperimenta trūkumus. 

 

9. klašu skolēnu valsts pārbaudes darbu rezultāti 

 

Eksāmens Kopvērtējums % 
izglītības iestādē 

Kopvērtējums % 
pēc tipa 

Kopvērtējums % 
pēc urbanizācijas 

Kopvērtējums % 
valstī 

Latviešu valoda     

2014./2015. 55,97 62,03 62,89 60,56 

2015./2016. 64,36 63,99 64,68 62,9 

2016./2017. 63,62 66,67 67,17 67,07 

Angļu valoda     

2014./2015. 54,89 68,43 71,13 66,69 

2015./2016. 73,67 68,94 72,41 67,44 

2016./2017. 85,8 72,86 75,79 74,38 

Krievu valoda      

2014./2015.  77,77 76,97 76,3 

2015./2016. 68,25 76,41 77,22 76,08 

2016./2017. 65,31 77,02 77,33 76,37 

Latvijas vēsture     

2014./2015. 63,19 67,35 66,81 65,56 

2015./2016. 56,74 61,67 61,55 60,77 

2016./2017. 63,24 69,73 68,87 69,88 



 

 

Matemātika      

2014./2015. 49,33  60,79  61,24  57,35  

2015./2016. 45,23  59,36  59  55,69  

2016./2017. 50,26 57,49 57,23 58,10 

 

Angļu valoda 9.klase 

Zināšanu līmenis angļu valodas eksāmenā 2014./2015. mācību gadā ir pietiekams, optimāls 

2015./2016., bet augsts 2016./2017. mācību gadā. Vislabākos rezultātus skolēni uzrāda lasīšanas un 

klausīšanās daļā (96,67%), mutvārdu daļā - 85,80%. Salīdzinot eksāmena vērtējumus ar gada 

vērtējumiem, nav pārsteigumu, jo rezultāti ir diezgan līdzīgi, vien daži eksāmenu nokārtoja ar 

augstāku vērtējumu nekā bija saņēmuši gadā. 

Latviešu valoda 9.klasei 

Vislabākie rezultāti ir mutvārdu daļā, jo to var sagatavot jau iepriekš, ko skolēni arī zina un 

izmanto. Viszemākie rezultāti katru gadu ir rakstīšanas daļā. Prot strādāt ar tekstu, izmantot faktus, 

citātus. Daudz interpunkcijas un ortogrāfijas kļūdas. 

Matemātika 9.klasei 

Matemātikas eksāmenā dominē pietiekams skolēnu zināšanu līmenis. Vislabāk skolēniem 

padodas uzdevumi, kuros ir jāprot nolasīt datus no grafikiem, uzzīmēt zīmējumus pēc uzdevuma 

nosacījumiem, prot pielietot Pitagora teorēmu, kāpināt skaitli vesela skaitļa pakāpē, zina krustleņķu, 

četrstūru īpašības, trijstūru vienādības pazīmes. Nepietiekamas prasmes darbībās ar negatīviem 

kāpinātājiem, izteiksmes sadalīšanā reizinātājos, darbībās ar kvadrātsaknēm, varbūtību 

aprēķināšanā, uzdevumos, kur jāizsaka procenti, daļveida uzdevumu vienādojumos. 

Latvijas vēsture 9.klasei 

Skolēni eksāmenu vēsturē kārto pietiekamā un optimālā līmenī. Jāpiestrādā pie teksta 

analīzes prasmes, vēsturiskās cēloņsakarības izpratnes. Jāturpina skolēniem mācīt pārsprieduma 

rakstīšanas nosacījumus. 

 

12.klašu skolēnu valsts pārbaudes darbu rezultāti  

Eksāmens Kopvērtējums % 
izglītības iestādē 

Kopvērtējums 
% pēc tipa 

Kopvērtējums 
% pēc 
urbanizācijas 

Kopvērtējums 
% valstī 

Ekonomika         

2014./2015.   67,27 67,69 68,48 



 

 

2015./2016.  63 69,19 71,43 70,58 

2016./2017. 11.klase 56,71  69,79  69,60  70,92 

Ģeogrāfija         

2014./2015.   66,91 65,3 66,24 

2015./2016.  50,37 66,93 66,57 66,62 

2016./2017.  44,07  66,52  64,76  66,53 

Informātika         

2014./2015. 64,27 66,11 65,41 65,57 

2015./2016. 84,09 65,26 64,87 65,23 

2016./2017.  59,9  65,09  64,37  66,22 

 

Ekonomika 11.klasei  

Eksāmens ekonomikā tiek kārtots pietiekamā un optimālā līmenī. 2017. gadā izvēles 

eksāmenu ekonomikā kārtoja 4 izglītojamie. Labi padevās uzdevumi, kuros bija jāprot aprēķināt 

algu, pieprasījumu un piedāvājumu. Grūtības sagādāja uzdevumi, kuros bija jāaprēķina IKP, 

inflācijas temps. Rakstot pārspriedumu, netiek minēti ekonomiskie fakti un likumsakarības. 

Ģeogrāfija 11.klasei  

2017. gadā eksāmenu kārtoja 2 izglītojamie. Eksāmens nokārtots pietiekamā līmenī. Jāattīsta 

skolēniem prasme strādāt ar kartogrāfiskiem materiāliem, karšu analīzi, objektu sameklēšanu, 

informācijas salīdzināšanu, pamatjēdzienu, terminu nostiprināšana ikdienā, lietojot krustvārdu 

mīklu, jautājumu, grupēšanas metodes. Darbs ar statistisko informāciju, daļu apstrāde, analīze, 

dinamikas aprakstīšana, secinājumu izdarīšana. Esejas rakstīšanā pievērst uzmanību tās struktūrai 

(ievads, iztirzājums, nobeigums, pamatotu argumentu izvēle) un ģeogrāfiskas valodas veidošanai. 

Informātika 11.klasei  

Eksāmens informātikā sastāvēja no 4 daļām: teorijas jautājumi, teksta redaktors, izklājlapas, 

datubāzes. Teorijas jautājumos rezultāts procentuāli bija visaugstākais. Kopumā no praktiskām 

daļām vislabāk veicies teksta redaktorā. Problēmas sagādāja pasta sapludināšanas uzdevums, kas 

LibreOffice vidē prasa daudzu darbību secīgu izpildi (pie tam intuitīvi diezgan neloģisku), lai 

sasniegtu rezultātu. Izklājlapu lietotnē problēmas sagādāja lielais informācijas daudzums, kas 

jāizlasa, lai varētu izpildīt katru no uzdevumiem. Problēmas sagādāja arī atsevišķu funkciju 

pielietošana, kā arī laika trūkums izklājlapu daļas noslēguma fāzē. Datubāžu lietotnē neviens no 

izglītojamiem nepaspēja izveidot savu datubāzi šīs daļas noslēguma jautājumos tieši laika trūkuma 

un noguruma dēļ. Eksāmenu pildīja izglītojamie, kuriem vērtējums gadā bija atbilstošs eksāmena 



 

 

vērtējumam. Eksāmenu 2017. gadā izvēlējās kārtot skolēni ne ar labākajiem sasniegumiem 

informātikā, tādēļ vērtējums nav tik augsts kā vidējais valstī. 

 

Vidējie procentuālie rādītāji bioloģijas centralizētajā eksāmenā 

Bioloģija Kopvērtējums % 
izglītības iestādē 

Kopvērtējums 
% pēc tipa 

Kopvērtējums 
% pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 
% valstī 

2014./2015. 54,54 60,04 63,8 62,5 

2015./2016. 71,63 61,4 64,7 63,5 

2016./2017. 72,16 61,8 65,5 63,7 

 

Centralizētā eksāmena rezultāti bioloģijā ir ļoti labi, jo tas ir eksāmens, kuru izvēlas kārtot 

tie skolēni, kuriem bioloģija patīk, padodas un ir nepieciešama, lai turpinātu studijas. Ar katru gadu 

pieaug skolēnu skaits, kuri izvēlas kārtot bioloģiju. Ļoti labi veicas pētnieciskās daļas uzdevumos, 

vidējais apguves rādītājs ir 92%. 

 

Vidējie procentuālie rādītāji vēstures centralizētajā eksāmenā 

Latvijas un pasaules 
vēsture 

Kopvērtējums % 
izglītības iestādē  

 Kopvērtējums 
% pēc tipa 

 Kopvērtējums 
% pēc 
urbanizācijas 

 Kopvērtējums 
% valstī 

2014./2015. 66,93 63,5 47 47,5 

2015./2016. nekārtoja  58,8 40,8 41,9 

2016./2017.  60,69  57,2 43   41,5 

 

Izvēles eksāmens, kuru izvēlas kārtot 1-2  izglītojamie. Vislabāk ir veicies uzdevumos par  

vēstures avotu analīzi - 66%.           

 

Vidējie procentuālie rādītāji fizikas centralizētajā eksāmenā. 

Fizika  Kopvērtējums % 
izglītības iestādē  

 Kopvērtējums 
% pēc tipa 

 Kopvērtējums 
% pēc 
urbanizācijas 

 Kopvērtējums 
% valstī 

2014./2015.  nekārtoja 51,8 51 50,3 

2015./2016. 58,5 52,9 48,1 49,6 

2016./2017. nekārtoja    

 



 

 

Fizikas eksāmens ir izvēles eksāmens. Skolēni reti izvēlas kārtot eksāmenu fizikā. 2016. 

gadā tikai 1 izglītojamais, kurš uzrādīja labas zināšanas un pamatprasmes, - 73%. Grūtāk veicās ar 

zināšanu lietojumu standarta situācijās - 39%. 

 

Vidējie procentuālie rādītāji krievu valodas centralizētajā eksāmenā 

Krievu valoda  Kopvērtējums % 
izglītības iestādē  

 Kopvērtējums 
% pēc tipa 

 Kopvērtējums 
% pēc 
urbanizācijas 

 Kopvērtējums 
% valstī 

2014./2015. 54,33 73,5 69,8 71,8 

2015./2016. 46,52 69,1 64,4 67 

2016./2017.  59,17  71,5  67,3  68,6 

 

Centralizēto eksāmenu fizikā, krievu valodā, vēsturē kārto salīdzinoši mazs skolēnu skaits. 

Iepriekšējos mācību gados netika kārtota  ķīmija.  

 

Vidējie procentuālie rādītāji matemātikas centralizētajā eksāmenā 

Matemātika  Kopvērtējums % 
izglītības iestādē  

 Kopvērtējums 
% pēc tipa 

  Kopvērtējums 
% pēc 
urbanizācijas 

 Kopvērtējums 
% valstī 

2014./2015. 44,69 50 45,1 43,6 

2015./2016. 51,12 41 37,3 36,2 

2016./2017.  40,69  40,7  34,6  34,9 

 

Centralizēto eksāmenu rezultāti matemātikā ir atbilstoši skolēnu zināšanām. Mūsu skolēnu 

zināšanu līmenis matemātikas centralizētajā eksāmenā ir nedaudz augstāks par skolēnu zināšanu 

līmeni valstī. Skolēnu zināšanas un prasmes tiek uzrādītas labā līmenī. Slikti prot pielietot zināšanas 

nestandarta situācijās. Katru gadu atsevišķi skolēni ir spējīgi sasniegt ļoti augstus rādītājus - 93%. 

 

Vidējie procentuālie rādītāji latviešu valodas centralizētajā eksāmenā 

Latviešu valoda 12.kl.  Kopvērtējums % 
izglītības iestādē  

  Kopvērtējums 
% izglītības 
iestādē  

 Kopvērtējums 
% pēc 
urbanizācijas 

 Kopvērtējums 
% valstī 

2014./2015. 60,87 49,5 53 48,7 

2015./2016. 59,66 51,9 56 51,3 

2016./2017.  61,49  51,6  54,9  50,9 



 

 

 

Centralizētā eksāmena rezultāti latviešu valodā ir ļoti labi. Visaugstākos rādītājus skolēniem 

izdodas sasniegt uzdevumos, kuros tiek parādītas zināšanas un pamatprasmes. 

 

Eksāmens Kopvērtējums % 
izglītības iestādē 

Kopvērtējums 
% pēc tipa 

Kopvērtējums 
% pēc 
urbanizācijas 

Kopvērtējums 
% valstī 

Angļu valoda         

2014./2015. 57,94 57,8 54 54,1 

2015./2016. 65,03 63,8 62,6 61 

2016./2017.  67,49  63,1  60,6  59,7 

 

Analizējot skolēnu eksāmenu rezultātus 2014./2015., 2015./2016. un 2016./2017. mācību 

gadā, var secināt, ka skolēnu zināšanu līmenis centralizētajos eksāmenos ir stabils - ļoti labs. 

Skolēni uzrāda ļoti labus rezultātus runāšanas daļā. Grūtāk padodas klausīšanās daļas un lasīšanas 

daļas uzdevumi.  

 4.3.3. Secinājumi 

Skolas stiprās puses: 

- jau vairākus gadus pēc kārtas skolēniem dabaszinībās, vizuālajā mākslā, sportā, mūzikā, mājturībā 

un tehnoloģijās, literatūrā un informātikā pamatskolas grupā ir optimālas zināšanas, vidusskolēniem 

ir optimālas zināšanas kultūras vēsturē, angļu valodā, literatūrā un mūzikā; 

- pēdējos gados valsts pārbaudes darbos 12. klasē augsts līmenis ir latviešu valodā, angļu valodā, 

dabaszinībās.  

(Aktualizēts 2017.gada 31. augustā) 

 

4.4. Atbalsts izglītojamiem 

 4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana 

Skola pievērš uzmanību veselības aprūpei un veselīga dzīves veida popularizēšanai. Tiek 

sekots, lai nodrošinātu izglītojamajiem atbilstošu fizisko slodzi sporta stundās. Medmāsa pārbauda 



 

 

sākumskolas izglītojamajiem redzi, stāju, lai viņi veselības uzlabošanas nolūkos varētu apmeklēt 

koriģējošās vingrošanas nodarbības. 1.-4. klašu izglītojamajiem ir pieejama pagarinātā dienas grupa, 

kurā viņi var pildīt mājas darbus, konsultēties ar skolotāju, attīstīt uzmanību, savstarpējās 

sazināšanās prasmes, spēlējot attīstošas spēles. Darbs šajā grupā tiek organizēts pēc izstrādāta darba 

režīma. Skolēniem tiek piedāvāts launags. 

Skola piedalās projektos „Skolas piens” un „Skolas auglis”.  

Negadījumu, traumu vai saslimšanas gadījumā tiek informēti vecāki telefoniski un pēc 

vajadzības sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība. 62% izglītojamo uzskata, ka par viņiem labi 

rūpējas, ja kāds jūtas slikti vai ir cietis nelaimes gadījumā. Klases sapulcēs gada laikā ar vecākiem 

un izglītojamajiem tiek pārrunāts par silta, vitamīniem bagāta ēdiena nepieciešamību ikdienā, par 

alkohola un smēķēšanas kaitīgumu, kā arī par narkomānijas problēmām. 93% izglītojamo apgalvo, 

ka viņiem ir mācīts par veselīga uztura lietošanu, un 68% uzskata, ka pusdienas skolā ir labas. 

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

skolotāji un skolas tehniskais personāls. Visi izglītojamie un skolas darbinieki zina, kā rīkoties 

nelaimes gadījumos, ir iepazīstināti ar evakuācijas plāniem, kuri ir izvietoti skolas gaiteņos. Skola 

garantē izglītojamo drošību. 84% izglītojamo uzskata, ka skolas telpās viņi jūtas droši.  

Mācību kabineti ir iekārtoti atbilstoši mācību priekšmeta profilam. Skolas personālu par 

ugunsdrošības instruē atbildīgais par ugunsdrošību skolā. 

Skolā pastāv noteikta kārtība klašu un grupu ekskursiju organizēšanā. Šādu sistēmu nosaka 

skolas iekšējās kārtības noteikumi. Mācību gada sākumā klašu audzinātāju metodiskajā komisijā 

tiek apspriesti 1., 5. un 10. klašu adaptācijas jautājumi. Skolotāji lielu uzmanību pievērš 

izglītojamajiem, kuri ienākuši klašu kolektīvos. 74% izglītojamo uzskata, ka skolā labi izturas pret 

jaunpienākušajiem. 

Klašu sapulcēs vecākus informē par iespējām konsultēties un saņemt palīdzību sociālajos 

dienestos, ja nepieciešams, skola palīdz noformēt dokumentus, savas kompetences robežās griežas 

pēc palīdzības attiecīgajā dienestā. 

Lai risinātu sociālos jautājumus, tiek veidota sadarbība ar dažādām institūcijām: ar pilsētas 

un pagastu sociālajiem dienestiem, ar Pašvaldības policiju, ar Valsts policiju, ar bāriņtiesu, bērnu 

tiesību aizsardzības inspektori. 

Situācijās, kad nepieciešama tālāka specifiska palīdzība vai konsultācijas, tiek piedāvāta 

nepieciešamā informācija šādas palīdzības saņemšanai.  



 

 

Tiek piedāvāti informatīvi semināri un diskusijas par aktuāliem problēmjautājumiem, notiek 

sadarbība ar dažādu jomu speciālistiem, kā arī organizēti pasākumi, kas paredz visas skolas 

izglītojamo iesaistīšanos tajos.  

Vērtējums – ļoti labi. 

 4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

Klašu audzinātāji atbilstoši klases situācijai, skolēnu vecuma posmam un interesēm plāno 

perspektīvo darba plānu visam klases audzināšanas posmam. 

Skolēnu sasniegumi interešu izglītībā vērojami šādos pasākumos: 

● 1. septembris – Zinību diena, 

● Skolotāju diena, 

● Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena - 18. novembris, 

● Ziemassvētki, labo un teicamo izglītojamo un viņu vecāku godināšana, 

● Starptautiskais Draudzības festivāls, izlaidumi. 

Skolas pasākumi ir balstīti uz skolas tradīcijām ar mērķi iepazīt Latvijas vēsturi, latviešu 

tautas tradīcijas. 

Sporta pulciņu vadītāji organizē rudens, ziemas sporta dienas skolā, Olimpiskā diena. 

Skola sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos, piedāvājot 

plašu ārpusstundu nodarbību klāstu: 

● tautas dejas, 

● jauktie kori, vokālie ansambļi, 

● folkloras kopa, 

● mājsaimniecības pulciņi, 

● sporta nodarbības (basketbols, florbols, vieglatlētika, sporta spēles). 

Visām interešu izglītības nodarbībām ir izstrādātas programmas, kas ir pieejamas visiem 

interesentiem. 

Interešu izglītības nodarbības notiek pēc mācību stundām tā, lai tās būtu pieejamas visiem 

izglītojamajiem. Bērni interešu izglītībā piedalās ar vecāku atļauju papildus mācību slodzei. 

Interešu izglītības programmās iesaistītie jaunieši piedalās ārpusskolas konkursos, 

sacensībās un citās aktivitātēs, iegūstot godalgotas vietas un atzinības.  



 

 

Interešu izglītībā strādā pedagogi, kuriem piemīt profesionalitāte, labas komunicēšanās 

spējas, kuri izglītojas savā profesijā, motivē skolēnus nodarbībām, pamatojot nodarbības pozitīvo 

ietekmi uz skolēnu, kā arī analizē skolēnu sasniegumus, lai pilnveidotu darbību. 

Vērtējums -  ļoti labi. 

(Aktualizēts 2017. gada 31. augustā) 

 4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Klases audzināšanas stundās skolēnus iepazīstina ar skolas un citu mācību iestāžu 

piedāvātajām izglītības programmām. Skolēniem tiek sniegta informācija par profesiju 

daudzveidību, par nākotnes plānošanas iespējām. Skolas bibliotēkā skolēniem ir pieejams karjeras 

stūrītis, kurā skolēni var iepazīties ar dažādu citu mācību iestāžu piedāvātajām izglītības 

programmām. 

9. klašu skolēniem regulāri tiek veikta aptaujas, lai noteiktu skolēnu intereses un 

profesionālo orientāciju, pēc tam tiek organizētas gan individuālas, gan grupu pārrunas. Skolēni 

mācās apgūt nākotnes plānošanas iemaņas. 

          Sadarbībā ar uzņēmumiem karjeras veidošanā, tiek organizētas mācību ekskursijas.  9.-12. 

klašu skolēni regulāri apmeklē izglītības izstādi “Skola”, lai iegūtu informāciju par dažādām 

augstākās un vidējās profesionālās izglītības programmām un pieņemtu objektīvu, pārdomātu 

lēmumu par sev atbilstošo mācību iestādi, izmanto iespējas tikties ar skolu pārstāvjiem. 

Skolā uz tikšanos ar izglītojamajiem ierodas augstāko un vidējo profesionālo mācību iestāžu 

mācību spēki un studenti, lai informētu par prasībām un iespēju mācīties konkrētā mācību iestādē. 

Vērtējums – ļoti labi. 

 4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Skolā tiek atbalstīta izglītojamo piedalīšanās konkursos, olimpiādēs, projektos. Katru gadu 

notiek skolas mācību priekšmetu olimpiādes – jau vairākus gadus matemātikā, bioloģijā, latviešu 

valodā, vizuālajā mākslā, mājturībā. Vairākus gadus pēc kārtas mūsu skolēni ir pārstāvējuši 

Priekules novadu latviešu valodas, bioloģijas un matemātikas republikas olimpiādēs. Izglītojamie 

piedalās arī rajona olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanā. Ar panākumiem 

izglītojamie piedalās dažādos “Junior Achievement” pasākumos ekonomikā. Pirmās prasmes un 

iemaņas pētniecisko darbu veikšanā izglītojamie gūst, rakstot referātus dabaszinībās 4. klasē un 7., 

8.klasē. Vairāk nekā puse skolotāju piedāvā izglītojamiem papildus uzdevumus ar paaugstinātu 



 

 

mācību grūtības pakāpi, strādā pulciņa nodarbībās, fakultatīvajās nodarbībās, veido skolēnos 

motivāciju. Skolotāji strādā papildus ar 12. klašu izglītojamajiem, lai viņi būtu konkurētspējīgi 

augstskolās.  

Skolotāji ar saviem skolēniem apmeklē dažādus organizētos pasākumus talantīgajiem 

skolēniem. 

Skolotāji palīdz un konsultē izglītojamos, kuriem ir mācīšanās grūtības vai  ilgstoši nav 

apmeklējuši skolu. 

Skolotāji ņem vērā izglītojamo individuālās īpatnības, cenšas realizēt individuālo pieeju 

konsultācijās. Skolā ir izveidots konsultāciju grafiks, izveidota kārtība, kādā notiek darbs ar 

izglītojamajiem, kuriem ir mācību grūtības. Audzinātāja darbs ar izglītojamajiem un vecākiem- 

organizē „mazās” pedagoģiskās sēdes, kurās piedalās izglītojamais, vecāki, audzinātājs un skolas 

vadība. 

Vecāki savlaicīgi saņem informāciju, ja izglītojamajam ir mācību grūtības. 

Skolotāji, it sevišķi pamatskolas klasēs, regulāri sadarbojas ar klašu audzinātājiem un 

atbalsta personālu, informē atbalsta personālu par problēmām un cenšas tās kopīgi risināt. Skolas 

psiholoģe sniedz psiholoģiskās konsultācijas izglītojamajiem, vecākiem, skolotājiem, kuri vēlas 

risināt un novērst psiholoģiska rakstura problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā un skolēna 

psiholoģiskajā attīstībā. 

Skolas psihologs iesaistās konflikta situāciju risināšanā. Situācijās, kad nepieciešama tālāka 

specifiska palīdzība vai konsultācijas, tiek piedāvāta nepieciešamā informācija šādas palīdzības 

saņemšanai. 

Atbilstoši pasūtījumam skolas psihologs veic skolēnu psiholoģisko izpēti, psihodiagnostiku, 

īpašu uzmanību veltot skolēniem ar mācību grūtībām. 

Skolas psihologs veic individuālu konsultēšanu.  

Skolēniem ir iespēja konsultēties ar logopēdu.  1.-4. klašu skolēniem notiek nodarbības 

koriģējošajā vingrošanā un pie logopēda. 

Vērtējums –ļoti labi. 

 4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Skolā tiek apzināti skolēni ar speciālām vajadzībām. Skolas psihologs veic skolēnu 

psiholoģisko izpēti, psihodiagnostiku, īpašu uzmanību veltot skolēniem ar mācību grūtībām, tiek 

veikta skolotāju un izglītojamo vecāku individuāla konsultēšanu. Tiek noteikti atbalsta pasākumi 



 

 

skolēniem ar mācīšanās grūtībām, pēc medicīniski pedagoģiskās komisijas lēmuma ieteikta cita 

izglītības programma. 

 1.-4. klašu skolēniem notiek nodarbības koriģējošajā vingrošanā un pie logopēda. 

 

 4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Mācību gada laikā klases sapulcēs vecāki pārrunā jautājumus, kas saistīti ar bērnu 

audzināšanu, sociālo dienestu darbu, vecāku un bērnu tiesībām un pienākumiem. 

Skolā ir noteikta kārtība, kā noris informācijas sniegšana un apmaiņa ar vecākiem. Skola 

sistemātiski informē vecākus par skolas darbu. To atzīst 85 % vecāku. 69% vecāku uzskata, ka no 

skolas saņemtā informācija ir savlaicīga, 71% vecāku apgalvo, ka informācija ir precīza un korekta. 

Skola regulāri atjauno informāciju par vecākiem, viņu nodarbošanos, saziņas iespējām. Vecāki ir 

informēti par kārtību, kādā viņi var satikt skolotājus un skolas vadību. Skola analizē informācijas 

apmaiņas un sadarbības ar vecākiem rezultātus, vecāki intervijās pozitīvi novērtē informāciju skolas 

avīzē, Priekules novada mājaslapā. 

Informāciju vecāki var iegūt: 

● skolas padomes sēdēs, 

● klašu vecāku sapulcēs (2 reizes gadā), 

● vecāku dienās, 

● e-klasē, 

● skolēnu dienasgrāmatās, 

● liecībās, 

● mēneša atzīmju izrakstos, 

● skolas mājas lapā, 

● saņemot informāciju telefoniski par bērna stundu nosebojumiem, neattaisnoti kavētām 

mācību stundām. 

Skolas vecāku sapulcēs mācību gada sākumā vecāki tiek iepazīstināti ar darba rezultātiem 

iepriekšējā mācību gadā, jaunā mācību gada uzdevumiem, izmaiņām, jaunajiem skolotājiem, 

psihologu, saņem informāciju par skolas un klases aktualitātēm, mājas darbu uzdošanas un 

kontroles kārtību, vērtēšanu, notiekošajiem pasākumiem un turpmākajiem plāniem un interešu 

izglītības pulciņiem, kuri darbojas skolā. 



 

 

3., 6., 9., 12. klašu skolēnu vecāki laicīgi tiek iepazīstināti ar Ministru kabineta noteikumiem 

(17.12.2013. Nr.1510 Ministru kabineta “Valsts pārbaudījumu norises kārtība” un 06.04.2010. 

noteikumi Nr.335. „ Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”). 

Vecāku sapulcēs vecāki izsaka savu viedokli un priekšlikumus skolas darba uzlabošanai. 

Reizi gadā skolā notiek atvērto durvju diena, kurā vecāki piedalās mācību stundās un 

konsultējas ar mācību priekšmetu skolotājiem. Sākumskolā atvēro durvju dienas notiek 2 reizes 

gadā, kur, apmeklējot mācību stundas, var iepazīties ar skolotāju darbu un izglītojamo attieksmi. 

Skolas vadība kopā ar klases audzinātājiem, atbalsta personālu vairākas reizes gadā 

individuāli tiekas ar skolēnu vecākiem, kuriem ir mācību grūtības, kā arī ir neattaisnoti mācību 

stundu kavējumi, nosebojumi, iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi. 

Vecāki saņem informāciju par to, kāda palīdzība nepieciešamības gadījumā bērnam tiek 

sniegta gan skolā, gan sociālās palīdzības dienestos, dokumentu noformēšanas noteikumiem, 

administrācijas pieņemšanas laikiem un citiem aktuāliem jautājumiem. Notiek individuālas 

konsultācijas ar skolas psihologu un logopēdu, sociālo darbinieku. 

Ar anketēšanas palīdzību tiek noskaidrotas vecāku vēlmes, ieteikumi un pretenzijas skolai 

efektīvākai un ciešākai skolas un vecāku sadarbībai, kā arī ārpusklases pasākumu organizēšanai. 

Vispārējus datus par skolēnu sasniegumiem ārpusklases pasākumos, sporta sacensībās un 

citu daudzveidīgu informāciju vecāki var iegūt skolas mājas lapā internetā (www.priekule.edu.lv). 

Vērtējums – labi. 

 4.4.7. Secinājumi 

Skolas darba stiprās puses: 

- skolā regulāri tiek organizēti pasākumi skolēnu profilaktiskajā veselības aprūpē; 

- skolā izstrādātas drošības tehnikas instrukcijas, ar kurām tiek iepazīstināti skolēni, pedagogi un 

tehniskais personāls; 

- skolotāju un atbalsta personāls nodrošina individuālu pieeju katra skolēna personībai, palīdz 

jaunajiem skolēniem iesaistīties klases un skolas dzīvē; 

- skolā ir pieejamas konsultācijas mācību priekšmetos, kas nodrošina mācību atbalstu skolēniem; 

- skolā notiek darbs ar talantīgiem bērniem; 

- klašu audzinātāji īsteno vienotu skolas izstrādātu audzināšanas programmu, kura balstās uz 

skolēnu izpēti un vērtīborientāciju; 

- skolā aktīvi darbojas skolēnu līdzpārvalde; 

https://likumi.lv/doc.php?id=263462
http://www.priekule.edu.lv/


 

 

- skola piedāvā skolēniem interešu izglītības programmas, kas nodrošina skolēnu vispusīgu spēju 

attīstību, nodrošina radošās pašizpausmes; 

- skola informē skolēnus un vecākus par tālākās izglītības iespējām; 

- skolā ir izveidota kārtība ātrai un regulārai vecāku informēšanai par skolēnu nosebojumiem, 

neattaisnoti kavētām mācību stundām; 

- skolā tiek organizētas praktiskās nodarbības, lai veidotu skolēniem prasmes rīkoties ekstremālās 

un ārkārtas situācijās. 

(Aktualizēts 2017. gada augustā) 

  



 

 

 4.5. Iestādes vide 

 4.5.1. Mikroklimats 

Skola veicina skolēnos, vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par 

skolu. Tas tiek nodrošināts plānveidīgi, veidojot skolas tēlu sabiedrībā: organizējot skolā 

pasākumus, informējot par skolēnu sasniegumiem dažādās jomās, kā arī publicējot informāciju 

Priekules novada mājaslapā, skolas un novada avīzēs. 

Skolā regulāri tiek rīkoti pasākumi, kuri saistīti ar valsts svētkiem, atceres un svinamajām 

dienām. 

Skolai ir sava atribūtika. Skolas emblēma tiek izmantota diplomu, atzinības un pateicības 

rakstu noformēšanai. 

Lai nodrošinātu vienlīdzīgumu un taisnīgumu skolā, regulāri tiek veiktas skolēnu un vecāku 

aptaujas. 

Visi skolēni jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, kultūras un reliģiskās piederības. 

Lielākā daļa skolēnu uzskata, ka skolas darbinieki ir godīgi un taisnīgi pret visiem skolēniem un 

visām ģimenēm. 

Skolēni atzīst, ka skolas vadība un darbinieki pievērš uzmanību nelikumībām un atbilstoši 

rīkojas. 

Skolas personāls attiecībās ar skolēniem un savstarpējās attiecībās cenšas būt uzmanīgs un 

iecietīgs. 

Skolā pie kabinetiem ir izvietotas norādes un stundu sarakstā ir norādīti nodarbību kabineti. 

Skolēnu darbi, glīti noformēti, tiek izvietoti skolas gaiteņos. 

Skolēnu pašpārvalde aktīvi piedalās skolas dzīves organizēšanā, klases piedalās kārtības 

uzturēšanā skolas gaiteņos. 

Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi. To izstrādāšanā iesaistījušies skolēni un 

pedagogi. 

Ieteikumus iekšējās kārtības noteikumu izmaiņām apspriež skolēnu pašpārvalde. 

Problēmsituācijas, kuras rodas skolēnu savstarpējās attiecībās vai skolotāju–skolēnu 

attiecībās, tiek risinātas, nepieciešamības gadījumā iesaistoties psihologam. 

Skolā ir noteikta kārtība, kā jārīkojas skolas apmeklētājiem, skolas dežurants nodrošina ar 

vajadzīgo informāciju, kā arī uzraudzību. 

Vērtējums- labi. 



 

 

 4.5.2. Fiziskā vide 

Skolas iekštelpas ir tīras un kārtīgas. Par to liecina arī skolēnu un vecāku aptauju rezultāti. 

Skolēnu zīmējumi tiek izmantoti kā skolas dažādu telpu noformējums. Sākumskolas kabinetos ir 

skolēnu darbu portfolio. Skolotāji izmanto bibliotēkā pieejamos metodiskos materiālus. Skolotājiem 

iekārtota skolotāju istaba, kur iespējams saņemt nepieciešamo informāciju, relaksēties,  katrā 

kabinetā ir pieejams internets. 

Klases un koplietošanas telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām, tualetēs ir 

ziepes, tualetes papīrs un papīra dvieļi. 

Skolēni rūpējas par kārtību klašu telpās. Skolas telpas ir drošas, visos gaiteņos atbilstoši 

noteikumiem izvietoti evakuācijas plāni, norādītas ieejas un izejas. Pieejamās vietās gaiteņos un 

paaugstinātas bīstamības kabinetos izvietoti rokas ugunsdzēšamie aparāti. 

Pirmās palīdzības aptieciņa atrodas pie skolas medmāsas. 

Skolas apkārtne ir sakopta, apzaļumota. Iestādes teritorijā ir iekārtots atpūtas stūrītis. Ir 

iespējams organizēt stundas svaigā gaisā. Skolēni piedalās skolas apkārtnes labiekārtošanā un 

sakopšanā, pavasara un rudens talkās. 

Skolai ir piebraucamie ceļi. Automašīnas un velosipēdus var novietot stāvvietā pie skolas. 

Iestādes tuvumā uz koplietošanas ceļiem ir izvietotas drošības noteikumiem atbilstošas zīmes un 

norādes. 

Vērtējums – ļoti labi. 

 4.5.3. Secinājumi 

Skolas darba stiprās puses 

- skolai ir senas tradīcijas, ko tā kopj un attīsta; 

- skolēni lepojas ar savu piederību skolai, piedalās olimpiādēs, konkursos un sacensībās, aizstāvot 

tās godu; 

- skolēni jūtas skolā vienlīdzīgi neatkarīgi no tautības, dzimuma, rases; 

- skolā ir pozitīva sadarbības vide; 

- skolā plāno un īsteno pasākumus, kas uzlabo savstarpējo sadarbības kultūru; 

- skolas iekšējās kārtības noteikumi paredz atzinīgi novērtēt uzvedību un sasniegumus; 

- skolas iekšējās kārtības nodrošināšanā iesaistās skolēnu pašpārvalde; 

- skolēni zina un ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus; 



 

 

- skolā kontrolē skolēnu stundu apmeklējumus, sistemātiski informē vecākus par stundu 

nosebojumiem; 

- skolas apkārtne ir sakopta un uzturēta kārtībā . 

4.6. Iestādes resursi 

 4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai. Skolas telpu iekārtojums 

ļauj nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu, kā arī izmantot skolas telpas iekārtas un citus resursus 

interešu izglītības programmas un ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai. Klases aprīkotas 

atbilstoši skolēnu mācīšanās vajadzībām, telpu iekārtojums daļēji atbilst skolēnu vecumam un 

augumam. Skolā ir bibliotēka, datorklases ar interneta pieslēgumu, kuras skolēni un skolotāji 

izmanto patstāvīgam un individuālam darbam, gatavojoties mācību procesam un veidojot projektu 

darbus, referātus, zinātniski pētnieciskos darbus.  Pieejama mobilā datorklase. Skolas bibliotēkā 

atrodas skolas metodiskie materiāli karjeras izvēlē, skolēniem un skolotājiem pieejami datori ar 

interneta pieslēgumu. 

Skolotāji izmanto stundās IKT, ierakstus svešvalodās, mūzikas ierakstus, videofilmu 

ierakstus, datorprezentācijas. 

Skola nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām 100% apmērā, to fonda papildināšana un 

atjaunināšana tiek plānota metodiskajās komisijās, metodiskajā padomē.  Mācību grāmatu fonds 

tiek papildināts regulāri, grāmatu uzskaite ir datorizēta, notiek datorizēta lasītāju apkalpošana. 

Iespēju robežās katru gadu tiek iegādātas arī metodiska rakstura grāmatas, daiļliteratūra, uzziņu 

literatūra, bērnu literatūra, prese. Skolas bibliotekārs konsultē skolotājus un skolēnus par bibliotēkā 

pieejamajiem materiāliem un to izmantošanu. 

Skolai ir atbilstoši iekārtoti sporta laukumi, iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un 

droši lietošanā, notiek bojāto tehnisko līdzekļu savlaicīga salabošana.  

Skolā ir atbilstoši iekārtoti sanitārie mezgli, sporta hallē dušas telpas (skolēni tās var 

izmantot). 

Lai nodrošinātu skolēnu drošību, ir skolas dežurants, kurš pārrauga nepiederošo personu 

ierašanos un uzturēšanos skolā, ir skolotāju dežūras starpbrīžos skolas vestibilos, ierīkota 

ugunsdrošības signalizācija, ārkārtas reaģēšanai kalpo “trīs gari zvani”. 



 

 

Skolā ir norādes pie telpām, stundu sarakstā norādīti kabineti, kuros notiek stundas. 

Skolotāji un skolēni izmanto skolā esošos materiāli tehniskos resursus, tiek ievēroti drošības 

pasākumi tehnisko līdzekļu uzglabāšanai (signalizācija, slēgtas durvis) un ir atbildīgās personas par 

to uzglabāšanu un izmantošanu. Skolā ir noteikta kārtība bibliotēkas un lasītavas izmantošanai. 

Skola tiek finansēta no valsts un Priekules novada domes budžeta. Līdzekļi tiek izmantoti 

skolas vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, un to aprite un uzskaite ir 

centralizēta, izlietojums ir racionāls un efektīvs. Skolas rīcībā nodoti šādi finanšu līdzekļi : 

 2011.g. 2012.g. 2013.g.( 15.09.2013.) 

Budžets 86124 87378 61820 

Atlīdzība 32484 38377 29933 

Mācību literatūra 1892 1927 2432 

Mācību līdzekļi un materiāli 1293 424 454 

Kārtējie uzturēšanas izdevumi 50455 46650 29001 

Tai skaitā remontiem 18167 9723 9094 

Valsts mērķdotācija: 

 2011.g. 2012.g. 2013.g.( 15.09.2013.) 

Budžets 217052 207425 160939 

Atlīdzība 212984 201786 155161 

Mācību literatūra 522 973 1492 

1.klases ēdināšana 3546 4666 4286 

 

Skolas darbinieki iesaistās budžeta plānošanā, plānojot nepieciešamos mācību tehniskos 

līdzekļus kabinetu bāzes pilnveidošanai, mācību literatūru. 

Skolas darbinieki ir informēti par kārtību, kādā izmanto skolas pārziņā nodotos finanšu 

līdzekļus. 

Skolas finansēšana notiek no valsts un Priekules novada domes budžeta, kas tiek izmantots 

skolas uzturēšanai, izglītības programmu nodrošināšanai, materiālās bāzes uzlabošanai, skolotāju 

atalgojumam un materiālajai stimulēšanai. Direktors pārrauga skolas finanšu resursus, tie tiek 

izmantoti atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai. Skolas finanšu resursi ir 

ierobežoti izglītības programmu realizēšanai, ēku uzturēšanai un skolas attīstībai. 



 

 

Skola, organizējot saimniecisko darbību, katru gadu nodrošina attīstības plāna prioritāšu 

finansēšanu un dažāda apjoma remontus. Iesaistoties ESF nacionālajā programmā, skola 2 gadu 

laikā piesaistīja 140 000 eiro dabaszinātņu kabinetu iekārtošanai ar  modernu mācību aprīkojumu. 

Vērtējums- ļoti labi. 

 4.6.2. Personālresursi 

Vidusskolā ir pietiekami kvalificēti skolotāji izglītības programmu īstenošanai.  

Skolā nepietiekami nodrošināts atbalsta personāls. Skolas psihologs skolā pieejams tikai 

reizi nedēļā.  Skolā strādā logopēds. 

Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amatu 

aprakstos. 

Skola savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. Ja personāla sastāvā 

nepieciešamas izmaiņas, tās vienmēr ir pamatotas. 

Pedagogu izglītība atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 no 

28.10.2014. "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un 

pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību". 

Skolas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts. 

Skolā strādā 31  pedagoģiskais darbinieks. 

Skolas vadību nodrošina direktors, 2 vietnieki.  

Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām. 

No visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem: 

● augstākā pedagoģiskā izglītība ir visiem pedagogiem; 

● 12,56% jeb 5 pedagogiem ir maģistra grāds; 

● skolotāji piedalījušies profesionālās darbības novērtēšanā, kur tika iegūtas piecas 2. 

kvalitātes pakāpes, četrpadsmit 3. kvalitātes pakāpes un viena 4. kvalitātes pakāpe. 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam : 

 līdz 5 gadiem – 3 (10%); 

 5 – 10 gadi – 2 (7%); 

 10-20 gadi – 7(23%); 

 20-30 gadi – 10 (33%); 

 virs 30 gadiem - 8 (27%). 

Visi skolotāji piedalās metodisko komisiju darbā, tiek izstrādāti skolotāju darba plāni. 



 

 

Skolotāji regulāri paaugstina savu kvalifikāciju šādos veidos: 

● apmeklējot kursus un seminārus; 

● piedaloties Erasmus+ projektos; 

● sadarbojoties ar Eiropas skolotājiem no Twinning programmas. 

Vērtējums – ļoti labi. 

 4.6.3. Secinājumi 

Skolas darbības stiprās puses: 

- skolai ir kvalificēts pedagoģiskais un atbalsta personāls; 

- skolotāji izmanto plašas tālākizglītības iespējas - iesaistās dažādos projektos, tālākizglītības 

kursos, semināros; 

- skolotāju darba slodžu sadalījums un darba organizācija veicina kvalitatīvu darbu; 

- mācību tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā ; 

- skolā ir noteikta kārtība mācību kabinetu, materiāli tehnisko mācību līdzekļu izmantošanai; 

- skolas rīcībā ir līdzekļi izglītības programmu īstenošanai, infrastruktūras uzturēšanai, skolas 

darbības nodrošināšanai, tie tiek optimāli un lietderīgi izmantoti; 

- skola pastāvīgi piesaista papildus līdzekļus estētiskās vides uzlabošanai, materiāltehniskās vides 

pilnveidei; 

- direktors konsultējas par līdzekļu plānošanu un sadali ar darbiniekiem, problēmu jautājumi tiek 

risināti koleģiāli. 

 4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas darba analīzes formas un veidi veidojušies jau daudzus gadus, meklējot efektīvākās 

izvērtējuma metodes, struktūru, pieņemamu un saprotamu formu. Darba kontrole un izvērtēšana, 

informācijas faktu uzkrāšana notiek visa mācību gada laikā atbilstoši skolas prioritātēm, 

uzdevumiem un darba plānam. 

Skolā ir izstrādātas formas pašanalīzei, ko veic priekšmeta skolotāji un atbalsta personāls, 

direktora vietnieki un direktors. Katrs pedagoģiskais darbinieks raksta pašnovērtējumu par paveikto 



 

 

darbu, izvērtējot sasniegumus un nepilnības darbā, kurus apkopo MK vadītāji, analizējot komisijas 

darbību. 

Skolas administrācija, analizējot darbu, ņem vērā skolotāju MK apvienību vadītāju un 

struktūrvienību pozitīvos un negatīvos secinājumus. Tiek veidots darba plāns mācību gadam un 

ikmēneša pasākumu plāns. 

Skolas vadība plāno un veic skolas darba iekšējo kontroli un izvērtēšanu visos plānotajos 

galvenajos darbības virzienos. Skolas pašnovērtējuma ziņojuma rakstīšanā iesaistījās visi 

pedagoģiskie darbinieki . 

Skolotāji tiek iepazīstināti ar pašnovērtējuma veidošanas pamatprincipiem, rezultatīvajiem 

rādītājiem un pētāmajām jomām. Pašnovērtējuma rakstīšanas gaitā ir veikta dokumentu izpēte, 

skolēnu, viņu vecāku un skolotāju anketēšana, iegūto rezultātu apkopošana un analīze. Par veikto 

skolotāji informēja metodisko komisiju sēdē. 

Katru gadu tiek veikta skolas darbības izvērtēšana vienā darbības jomā. Rezultāti tiek 

analizēti un iestrādāti turpmākajās prioritātēs un nākamā gada darba plānā. Ar rezultātiem tiek 

iepazīstināti skolēni, skolēnu vecāki, pašvaldības pārstāvji. 

Skolā ir izstrādāts skolas attīstības plāns no 2011. līdz 2014. gadam – trīs mācību gadiem. 

Tajā ir vispārēja informācija par skolu, skolas pamatmērķiem, plānotajiem darbības virzieniem. 

Attīstības plāns ir saskaņots ar Priekules pilsētas domi. 

Pēc skolas darbības izvērtēšanas par iepriekšējo periodu ir izvirzītas konkrētas prioritātes 

nākamajam periodam. 

Skolas attīstības plāns tiek veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķus, pašvērtējumu un 

iepriekš veikto darbu un pašvaldības, novada un valsts prioritātes. 

Plānotās prioritātes tiek koriģētas. Gada prioritātēm tiek izstrādāts īstenošanas plāns, 

noteikta prioritāšu īstenošanas kontrole.  

Ņemot vērā gada prioritātes, tiek izstrādāti darba plāni un iekšējās kontroles plāni katrā 

konkrētajā skolas darbības jomā. 

Katru mēnesi, ņemot vērā gada darba plānus, tiek koriģēts un noteikts mēneša pasākumu - 

darba plāns, kura izpilde tiek kontrolēta un analizēta administrācijas un skolotāju informatīvajās 

sēdēs. 

Skolas attīstības plāns tika apspriests metodiskās padomes, pedagoģiskās padomes sēdēs, 

izstrādē iesaistīts skolēnu parlaments. Ar skolas attīstības plānu tiek iepazīstināti skolas darbinieki, 

skolēni, skolēnu vecāki. 



 

 

Ikdienā ar attīstības plānu var iepazīties skolas mājas lapā, detalizēts plānojums atrodas pie 

skolas direktora. 

Skolas attīstības plāna izpilde tiek regulāri uzraudzīta un kontrolēta. Tā izpilde tiek analizēta 

pedagoģiskās padomes sēdēs. Augusta sēdē tiek apstiprinātas nākamā mācību gada prioritātes, kas 

ir pamats mācību gada darba plānu izstrādei. 

Vērtējums- ļoti labi. 

 4.6.4.Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā ir visa Latvijas likumdošanā noteiktā obligātā dokumentācija, tā ir sagatavota valstī 

noteiktajā kārtībā. Obligātās dokumentācijas precīza izpilde tiek kontrolēta, tās izpildes kvalitāte 

tiek ņemta vērā, izvērtējot personāla darbu, nosakot piemaksas. 

Skolas darbību nosaka Skolas Nolikums un citi reglamenti, kuri izstrādāti un atbalstīti 

metodiskajā padomē, pedagoģiskajā padomē  un skolēnu domē. 

Skolas darba reglamentējošā dokumentācija ir izstrādāta demokrātiski, ievērojot visas tai 

izvirzītās prasības. 

Direktors apstiprina metodisko komisiju vadītājus un citas dažāda līmeņa atbildīgās 

personas, precizējot tiem darba pienākumus un atbildības jomas atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai 

un darba likumdošanai. 

Skolas vadības struktūra ir skaidra, katrs darbinieks zina sev uzticētās jomas, plāno darbu, 

kontrolē un izvērtē rezultātus. Skolā ir optimāls dažādu līmeņu darbinieku skaits. Skolas direktoram 

ir 2 vietnieki, kuru darba atbildība, tiesības un pienākumi ir noteikti amatu aprakstos. 

Visiem skolas darbiniekiem ir pieejama informācija par skolas darba struktūru, 

pienākumiem un atbildības jomām. To nosaka darbinieku amatu apraksti un darba kārtības 

noteikumi, kas izstrādāti un pieņemti dažāda līmeņa darbinieku sanāksmēs. 

Skolas vadības atbildības jomas ir zināmas skolēniem, viņu vecākiem un citām 

ieinteresētajām personām. 

Direktors konsultējas ar darbiniekiem svarīgu jautājumu izlemšanā, bet galīgo lēmumu 

pieņem direktors. Direktors prasmīgi veido vadības komandu, pārrauga dažādu līmeņu darbinieku 

pienākumu izpildi, prot deleģēt funkciju izpildi. 

Skolas vadība informē par plānoto un veikto darbu administrācijas sēdēs, skolotāju 

informatīvajās sēdēs un izvieto aktuālo informāciju skolotāju istabā. Skolas vadība katru gadu 



 

 

organizē trīs pedagoģiskās padomes sēdes. Direktora vietnieks koordinē skolēnu domes darbu. 

Skolas metodisko komisiju darbu vada direktora vietnieks izglītības jomā.  

Lielākajai daļai pedagogu darba slodzes ir optimālas. Pedagogu darba slodzes sadala, 

ievērojot skolas izglītības programmu un darba organizācijas vajadzības, skolotāju pieredzi un 

kvalifikāciju. Skolas administrācija pārzina skolotāju pieredzi, kvalifikāciju, kā arī stiprās un 

uzlabojamās puses. 

Skolas darbinieku tiesības, pienākumi un atbildības jomas ir noteiktas un ar darbinieku 

saskaņotas amata aprakstos. 

Visiem darbiniekiem ir pieejama precīza informācija par vidusskolas vadības darba 

struktūru, darbību un visu darbinieku pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. 

Skolā izveidotas un darbojas mācību priekšmetu metodiskās komisijas un metodiskā 

padome. Skolotāji, ja tas ir nepieciešams, sadarbojas ar atbalsta personālu. 

Vidusskolā mācās skolēni no 1. līdz 12.klasei (1.-4. klašu posmā – 6 klašu komplekti, 5.- 9. 

klašu posmā – 6 klašu komplekti, 10. – 12. klašu posmā – 4 klašu komplekti). 

Skolā ir normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai atbilstošs klašu piepildījums un 

sadalījums. 

Skolas vadība ir noteikusi jauno klašu veidošanas pamatprincipus, kā arī vienmēr ir 

nodrošinājusi atbilstošus pedagogu resursus. 

Atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai skola dala klases grupās, nodrošinot 

atbilstošus pedagogu resursus. 

Skolas logopēda, medmāsas, bibliotekāra un psihologa pienākumi un tiesības ir noteiktas 

amata aprakstos. Skolā ir atbilstošas telpas atbalsta personāla darbam. 

Skolotāji, kuri ir ISEC centralizēto valsts pārbaudes darbu vērtētāji, kā arī novada metodiķi, 

koleģiāli dalās pieredzē ar kolēģiem metodiskajās komisijās. 

Pedagogu tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar valsts un skolas darba attīstības prioritātēm. 

Skolā ir noteikta kārtība tālākizglītības organizēšanai. 

Katra mācību gada sākumā tiek veiktas pārrunas ar jaunajiem kolēģiem, apzinātas viņu 

vajadzības, tā  rezultātā tiek izveidots skolotāju tālākizglītības vēlamais plāns 3 gadiem. 

Skolotāji apmeklē kursus un seminārus saskaņā ar plānojumu . 

Skolas vadība organizē arī metodiskos pasākumus skolā skolotāju tālākizglītības ietvaros, 

skolas darbiniekiem ir iespēja tālākizglītības nolūkos apmeklēt citas mācību iestādes. 

Skolā glabājas dokumentāla informācija par katra skolotāja tālākizglītības aktivitātēm. 



 

 

Vērtējums- ļoti labi. 

 4.6.4.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skola regulāri sadarbojas ar citām apkārtējo novadu izglītības iestādēm, pašvaldības 

institūcijām. Pedagogi regulāri iesaistās Priekules novada mācību priekšmetu skolotāju metodisko 

apvienību darbā. 

Skolēnu tiesību ievērošanas jautājumos skola sadarbojas ar Bērnu tiesību aizsardzības 

inspekciju un Bāriņtiesu. 

 Skolēnu izglītošanas pienākumu un tiesību izpratnes veidošanā skola regulāri sadarbojas ar 

Valsts policijas darbiniekiem. Veselīga dzīvesveida popularizēšanai skola sadarbojas ar Priekules 

poliklīnikas medicīnisko personālu (zobu higiēnistu, zobārstu, ģimenes ārstiem). 

Skolas vadība sadarbojas ar vecākiem un sabiedrību. Notiek sadarbība ar skolas vecāku 

padomi, Izglītības pārvaldi, pašvaldību un citām sabiedriskajām organizācijām. 

Skolas vadība rūpējas par skolas prestižu un skolas tēlu sabiedrībā. 

Vērtējums- ļoti labi. 

 4.7.4. Secinājumi 

Skolas darbības stiprās puses: 

- skolas darbinieku pienākumi, atbildība ir skaidri noteikti, veiksmīgi tiek organizēta savstarpējā 

sadarbība; 

- skolā ir izveidotas metodiskā padome un komisijas; 

- personāla tālākizglītība tiek organizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, skolas darba un tā 

attīstības vajadzībām; 

- skolotāji savstarpēji skolā, kā arī ar rajona, pilsētas, valsts un ārvalstu skolotājiem dalās savā darba 

pieredzē; 

- skolas pašvērtējums ir skaidri strukturēts un plānots, visiem ir iespēja iepazīties ar to; 

- skolā organizē un īsteno kontroli un izvērtēšanu dažādos skolas darbības aspektos; 

- skolas darba pašvērtēšanā iegūtie secinājumi tiek izmantoti skolas attīstības plāna papildināšanai 

un pilnveidei; 

- attīstības prioritātes tiek izvirzītas stratēģiskas un reālas, balstoties uz skolas pašvērtējumā 

konstatētām uzlabojamām un stiprajām pusēm, periodiski ir vērtētas un analizētas; 

- attīstības plāns ir loģiski strukturēts, pārskatāms un skaidrs, ir izvirzīti konkrēti mērķi; 



 

 

- attīstības plāns ir apspriests, pieņemts, pieejams visiem interesentiem; 

- skolā ir visa skolas darbību reglamentējošā dokumentācija; 

- vadības struktūra ir skaidra un visiem zināma, un pienākumu sadale sekmē darba efektivitāti; 

- direktors deleģē pienākumus, konsultējas ar vadības komandu un skolotājiem pirms lēmumu 

pieņemšanas; 

- vadības komanda atbalsta un plāno, un ievieš inovācijas; 

- skolas vadība sadarbojas ar citām iestādēm skolas attīstības prioritāšu īstenošanai. 



 

 

 5. Citi sasniegumi  

2011. gadā pēc Draudzīgā aicinājuma Skolu reitinga datiem mūsu skolai bijs 20. vieta 

(6,500) lauku vidusskolu grupā, nominācijā – Izaugsme 2011 Priekules vidusskolai - otrā vieta 

(izaugsme + 1,5040).  

Priekules vidusskolai 2011 .gadā bija labi rādītāji šādu priekšmetu kategorijās:  

● 5. vieta lauku vidusskolu grupā latviešu valodā,  

● 6. vieta lauku vidusskolu grupā angļu valodā,  

● 21. vieta lauku vidusskolu grupā vēsturē. 

 2012. gadā pēc Draudzīgā aicinājuma Skolu reitinga datiem mūsu skolai bija 24.vieta 

(6,574 punkti) lauku vidusskolu grupā. 

2013. gadā pēc Draudzīgā aicinājuma Skolu reitinga datiem mūsu skolai bija 28. vieta 

pilsētu vidusskolu grupā.  

6. klases audzēkne  piedalījās Maksimas rīkotajā konkursā „Latvijas Izcilnieki 2012”, 

startēja kategorijā „Māksla” (http://www.maxima.lv/latvijasizcilnieki/lv/maksla/). Meitene izturēja 

konkurenci, tika līdz finālam un 3. septembrī LNT tiešraidē, ieguva portāla Uzdevumi.lv simpātiju 

balvu - molbertu. 

Skolā ar labiem panākumiem darbojas Jaunsargu kustība. 2012. gadā par ieguldījumu 

Nacionālo bruņoto spēku un aizsardzības sistēmas attīstībā Priekules vidusskolas skolniece (441. 

vada komandiere) saņēma Latvijas Aiszardzības ministrijas Goda rakstu. 

Kopš 2008. gada skolā skolēniem ir iespēja piedalīties JAL aktivitātēs - skolēni piedalās 

dažādos konkursos, dibina skolēnu mācību uzņēmumus, kuri ļoti veiksmīgi startē starp Latvijas 700 

citu skolēnu dibinātajiem mācību uzņēmumiem un regulāri kāds no skolas SMU tiek izvirzīts 

dalībai Starptautiskā SMU festivālā. Lielākie panākumi ir “Gada labākais skolnieks ekonomikā 

2011”, “Gada labākais skolotājs ekonomikā 2012”. 

Kopš 2009.gada septembra sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta 

akadēmiju (LUMA)  mūsu vidusskolēniem ir iespēja papildus obligātajiem mācību priekšmetiem 

apgūt fakultatīvu kursu „Komerczinības vidusskolā”. Trīs gadu laikā skolēni apgūst 

uzņēmējdarbību, mārketingu, lietišķo etiķeti, lietvedību, grāmatvedību, likumdošanu un 

menedžmentu. Beidzot vidusskolu, reizē ar atestātu par vispārējo vidējo izglītību komerckursa 

beidzēji saņem profesionālās pilnveides izglītības diplomu „Komercdarbība”. 

http://www.maxima.lv/latvijasizcilnieki/lv/maksla/


 

 

 6. Turpmākā attīstība  

Jomā “Mācību saturs”: 

 - skolas vadībai sniegt atbalstu jaunajiem skolotājiem mācību priekšmetu programmu 

realizācijā; 

 - organizēt skolēnu pieredzē balstītu jēgpilnu mācību darbību, kurā mācību satura apguve 

saistīta ar praktisku dzīvesdarbību un mērķtiecīgi izmantotām IKT. 

 

Jomā “Mācīšana un mācīšanās”: 

 - attīstīt skolēnos prasmi mācīties, patstāvīgi strādāt ar dažādiem informācijas avotiem; 

 - saskaņot katrā klašu grupā mājas un patstāvīgo darbu apjomu; 

 - iesaistīt skolēnus ar zemu mācību motivāciju uzņemties līdzatbildību par mācību darbu, kā arī 

plašāk izmantot skolas piedāvātās papildus iespējas (konsultācijas, fakultatīvās nodarbības); 

 - attīstīt skolēnos paškontroles un pašvērtēšanas prasmes; 

 - attīstīt visiem skolotājiem prasmes plašāk izmantot modernās tehnoloģijas mācību stundās; 

 - pilnveidot skolēnu sasniegumu vērtēšanas kritērijus pāru/grupu darba un mutisko darbu 

objektīvākai novērtēšanai; 

 - jāuzlabo klašu vecāku sapulču satura kvalitāte. 

 

Jomā “Skolēnu sasniegumi”: 

 - paaugstināt 6.-9. klašu skolēnu sasniegumus ikdienas darbā pamatpriekšmetos (matemātikā, 

latviešu valodā, angļu valodā, vēsturē, ķīmijā); 

 - paaugstināt 9. klasē skolēnu skaitu, kas kārto valsts pārbaudes darbus optimālā un augstā 

līmenī vēsturē. 

 

Jomā “Atbalsts skolēniem”: 

 - organizēt visu klašu audzinātāju apmācību pirmās palīdzības sniegšanā; 

 - uzlabot klašu audzinātāju un atbalsta personāla sadarbību atbalstam skolēniem ar mācību 

grūtībām; 

 - paplašināt darbu ar talantīgiem bērniem; 

 - uzlabot atbalsta personāla sadarbību ar vecākiem, kuru bērniem ir mācību grūtības. 

 



 

 

Jomā “Skolas vide”: 

 - jāturpina strādāt pie klašu pašpārvaldes iesaistīšanās kārtības uzturēšanā starpbrīžos skolas 

telpās; 

 - efektīvāk jāiesaista atbalsta personāls skolas mikrovides veidošanā; 

 - jāturpina uzlabot skolas estētiski–vizuālais noformējums; 

 - jānodrošina visās skolas telpās higiēnas normām atbilstoša temperatūra un apgaismojums. 

 

Jomā “Skolas resursi”: 

 - jāmeklē papildus iespējas finanšu resursu piesaistei; 

 - jānostiprina jauno skolotāju motivācija attīstīt savu darbu skolā ilgākā laika periodā; 

 - paplašināt skolotāju savstarpējo sadarbību esošo mācību tehnisko līdzekļu efektīvākai 

izmantošanai. 

 

Jomā “Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana”: 

 - uzlabot vispārējo darba plānošanu, organizēšanu, kontroli; 

 - direktoram precizēt pienākumu sadali starp vietniekiem izglītības darbā, jānovērš nelietderīga 

informācijas plūsma; 

 - izveidot attīstības plāna īstenošanas pārraudzības darba grupu . 

  



 

 

 7. Skolas darbības pašnovērtējuma kopsavilkuma tabula 

 

Pamatjoma un rezultatīvais rādītājs Vērtējums 

1.Mācību saturs 

1.1.Iestādes īstenotās izglītības programmas Labi 

2. Mācīšana un mācīšanās 

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   

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos  

4. Atbalsts izglītojamiem 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana 

Ļoti labi 

4.2. Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā Ļoti labi 

4.4. Atbalsts mācību darba diferencācijai Ļoti labi 

4.5.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām  

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Labi 

5. Iestādes vide 

5.1. Mikroklimats Labi 

5.2. Fiziskā vide Ļoti labi 

6.Iestādes resursi 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Ļoti labi 



 

 

6.2. Personālresursi Ļoti labi 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Ļoti labi 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Ļoti labi 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Ļoti labi 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes 

vadītājs 

Irina Tiesnese    paraksts 

  
(vārds, uzvārds) 

  
(paraksts) 

  
Z.v. 

  
 SASKAŅOTS 

 Priekules novada domes priekšsēdētja 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

 Vija Jablonska    paraksts 

(vārds, uzvārds) 
  

(paraksts) 

 27.09.2013. 

(datums) 

Z.v. 

  

 


