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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.mācību gadā: 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena programma 

31011011  9048 26.06.2009. 22 23 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

humanitārā un 

sociālā virziena 

programma 

31012011  9047 26.06.2009. 48 47 

Pamatizglītības 

programma 

21011111  V-1765 26.03.2010. 394 389 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

matemātikas, 

dabaszinību un 

tehnikas virziena 

programma 

31013011  V-1766 26.03.2010. 34 34 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

profesionāli 

orientētā virziena 

programma 

31014011  V-7962 29.05.2015. 53 54 

Pamatizglītības 

programma 

21011111  V_3099 07.07.2020. 184 184 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

programma 

31016011  V_3100 07.07.2020. 68 67 

 

 

 

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri 

(nodrošinājums un ar 

to saistītie 

izaicinājumi, 



pedagogu mainība 

u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

76 

 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

Pamatizglītības skolotājs: 

1,552 (kontaktstundas: 

audzināšana – 22; 

literatūra – 2;  

inženierzinības - 6;  

datorika – 6;  

matemātika – 5 stundas); 

Vidējās izglītības 

skolotājs: 0,791 

(kontaktstundas: 

audzināšana – 10;  

ķīniešu valoda – 12 

stundas). 

 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

 

9 

Speciālais pedagogs 

Sociālais pedagogs 

Skolotājs logopēds 

Izglītības psihologs 

(1 likme, 2 

darbinieki) 

Karjeras konsultants 

Medicīnas māsa 

Bibliotekārs (2) 

 

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

2021./2022.mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un izglītības iestādes 

vadītājam) 

 

Pamatjoma   MĀCĪBU SATURS 

Prioritāte Uz kompetencēm balstīta izglītības satura ieviešana 2.,5.,8.,11.klasē . 

Mērķis Pedagogu savstarpēja sadarbošanās, realizējot  mācību saturu 2., 5., 8., 11.klasē 

Uzdevumi 

 

 

1. Pedagogiem, savstarpēji sadarbojoties, izstrādāt vienotu mācību satura realizācijas 

plānojumu 2., 5., 8., 11.klasē  

2. Nodrošināt mācību procesu atbilstoši plānotajam  2., 5., 8., 11.klasē. 

3. Katra semestra beigās izvērtēt  mācību procesa norisi 2., 5., 8., 11.klasē. 

Kvalitātes 

rādītāji 

1. Pedagogi ir veikuši mācību priekšmetu satura realizācijas plānojumu mācību gadam 2., 

5., 8., 11.klasē. 

2. Mācību stundas ir notikušas atbilstoši jaunajam mācību satura  realizācijas plānojumam. 

3. Ir  veikta  mācību procesa norises atbilstība standartiem izvērtēšana 2., 5., 8., 11.klasē. 

 

Pamatjoma   IZGLĪTOJAMO  SASNIEGUMI 

Prioritāte Izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes veicināšana matemātikas  jomā 

Mērķis Izglītojamo sniegumu matemātikā paaugstināšana. 



Uzdevumi 

 

 

1. Mācību gada sākumā veikt  izglītojamo snieguma diagnostiku matemātikā 4., 7., 

10.klasē. 

2. Pedagogiem veikt diferencētu individuālā darba plānošanu 4., 7., 10.klasē. 

3. Matemātikas pedagogiem sadarbībā ar klašu audzinātājiem un izglītojamo vecākiem 

sekmēt izglītojamam atbilstošo individuālā darba nodarbību apmeklēšanu. 

4. Katra semestra beigās matemātikas pedagogi kopā ar izglītojamo izvērtē mācību 

sasniegumu dinamiku. 

Kvalitātes 

rādītāji 

1. Mācību gada sākumā ir veikta diagnostika matemātikā un izstrādāts individuālā darba 

nodarbību plāns 4., 7., 10.kl. 

2. Izglītojamie apmeklē atbilstošas individuālās nodarbības. 

3. Ir veikts  matemātikas mācību sasniegumu dinamikas izvērtējums 4., 7., 10.klasē. 

 

Pamatjoma   ATBALSTS  IZGLĪTOJAMIEM 

Prioritāte  Darba  formu dažādošana sadarbībā ar vecākiem 

Mērķis Skolas un izglītojamo vecāku sadarbības pilnveide 

Uzdevumi 
1. Aktuālu pedagoģisku tēmu apspriešanai izveidot DOMNĪCU izglītojamo vecākiem. 

2. Aktuālu  pedagoģisku tēmu apspriešanai izveidot DOMU DĀRZS vecākiem, kuru 

bērniem ir mācīšanās traucējumi. 

Kvalitātes 

rādītāji 

1. Skolas vadība ir izveidojusi struktūru vecākiem – DOMNĪCA, speciālais pedagogs ir 

izveidojis struktūru vecākiem DOMU DĀRZS. Atbildīgie pedagogi kopā ar vecākiem 

izveidojuši darba plānu DOMNĪCAS un DOMU DĀRZA darbībai vienu reizi mēnesī. 

DOMNĪCĀ un  DOMU DĀRZĀ  ir notikušas  nodarbības un saņemta atgriezeniskā saite 

no dalībniekiem. 

2. Vadība un atbildīgie pedagogi  ir apkopojuši un izvērtējuši  darbu DOMNĪCĀ un  

DOMU DĀRZĀ. 

3.  Visi interesenti profesionāla pedagoga vadībā nodarbībā diskutē par aktuālām tēmām. 

4. Vadība izvirza turpmākos uzdevumus. 

 

Pamatjoma 
  SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

Prioritāte  Skolas vadības un pedagogu partnerība pārmaiņu pārvaldībā 

Mērķis Pārmaiņu procesa efektīva vadīšana 

Uzdevumi 
1. Radīt vidi un apstākļus pedagogu partnerībai pārmaiņu ieviešanā. 

2. Noskaidrot nepieciešamo atbalstu pedagogu prasmju pilnveidei un sniegt individuālu 

atbalstu. 

3. Skaidrot pārmaiņu mērķus un stratēģiju izglītojamo vecākiem. 

Kvalitātes 

rādītāji 

1. Ir izveidota sadarbības platforma (klātienes semināri, koplietošanas rīki u.c.) 

2. Ir apzinātas pedagogu individuālās vajadzības un sniegts atbalsts. 

3. Izglītojamo vecākiem ir radīta iespēja iegūt informāciju par pārmaiņu mērķiem un 

stratēģiju. 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – Sadarbībā balstīta skola, kura piedāvā katram skolēnam jēgpilnā 

jaunrades brīvībā, multikulturālā, mūsdienīgā un drošā vidē pilnveidot savas kompetences 

potenciāla realizēšanai nākotnē. 



2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Laikmetīga izglītība ikviena izaugsmei mainīgā 

pasaulē. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Cieņa, sadarbība, uzticēšanās, kultūru 

daudzveidība (savas kultūras un citu tautu kultūru izpratne), mācīšanās izaugsmei, jaunrade.  

2.4.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti: 

Pamatjoma    MĀCĪBU SATURS 

Prioritāte Uz kompetencēm balstīta izglītības satura ieviešana 1.,4.,7.,10.klasē  

Mērķis Pedagogu savstarpēja sadarbošanās, realizējot  mācību saturu 1.,4.,7.,10.klasē. 

Uzdevumi 

 

1. Pedagogiem, savstarpēji sadarbojoties, izstrādāt vienotu mācību satura realizācijas 

plānojumu 1., 4., 7., 10.klasē. 

2. Nodrošināt mācību procesu atbilstoši plānotajam 1., 4., 7., 10. klasē. 

3. Katra semestra beigās izvērtēt  mācību procesa norisi 1., 4., 7., 10.klasē. 

Kvalitātes 

rādītāji 

1. Pedagogi ir veikuši mācību priekšmetu satura realizācijas plānojumu mācību gadam 

1.,4.,7.,10.klasē. 

2. Mācību stundas ir notikušas atbilstoši jaunajam mācību satura  realizācijas 

plānojumam. 

3. Ir  veikta  mācību procesa norises atbilstība standartiem izvērtēšana 1., 4., 7., 

10.klasē. 

Sasniegtie 

rezultāti 

Uz kompetencēm balstīta izglītības satura ieviešana 1., 4., 7., un 10. klasēs kopumā ir 

notikusi labi. Par to liecina šādi fakti: 

1. Visos mācību priekšmetos atbilstošajās klasēs ir veikts iepriekšējo mācību 

priekšmetu standartu audits un izveidoti mācību priekšmetu tematiskie plāni 

atbilstoši Skola 2030 izstrādātajām mācību priekšmetu programmām, īstenojot 

pāreju no vienas programmas uz otru. 

2. Visi mācību priekšmetu pedagogi ir iepazinušies ar Skola 2030 mācību 

priekšmetu standartiem un mācību priekšmetu programmām. 

3. Tiek īstenota starppriekšmetu saikne: 

3.1. 1., 4., 7. un 10. klasēs divas reizes semestrī ir veikta starpdisciplinaritātes 

plānošanas sanāksmes katrā klašu grupā, lai nodrošinātu starppriekšmetu 

saikni un sekmētu caurviju prasmju un mācīšanās stratēģiju apguvi. Šajās 

sanāksmēs ir piedalījušies 80% klašu grupās strādājošie pedagogi. Sanāksmju 

rezultātā ir izveidots koplietošanas dokuments, kurā ir atspoguļots izveidotais 

plānojums.  
3.2. Ir īstenoti starpdisciplināri projekti, piemēram, angļu valoda un vēsture, 

dabaszinības un kulturoloģija, vizuālā māksla un literatūra, u.c. 

4. Mācību gada noslēgumā ir veikta mācību procesa analīze mācību priekšmetu jomu 

grupās un veiktas korekcijas tematiskajos plānos nākamajam mācību gadam. 

5. 53 pedagogi pilveidoja kompetenču pieejai atbilstošas klasvadības prasmes, 

piedaloties tālākizglītības kursos Rīgas Kultūru vidusskolā īstenotajā projektā 

Skolēnu pašvadītās mācīšanās prasmes – efektīvas klasvadības rezultāts”. 

Secinājumi: 

1. Pamatojoties uz 1., 4., 7., 10.klasēs notikušo zināšanu izvērtēšanu/diagnostiku, 

tematiskajos plānos jāiekļauj satndartu maiņā «pazudušie» un attālināto mācību dēļ 

neapgūtie temati. 

2. Skola 2030 piedāvātais tematisko plānu variants ir darbietilpīgs plānošanā, bet 

atvieglo darbu mācību laikā. 

3. Starpdisciplinaritātes plānošanā vairāk jākoncentrējas uz vispārīgajām un caurviju 

prasmēm un mācīšanās stratēģijām. 

4. Starpdisciplinaritātes plānošanā lielākais ieguvums ir kopīgās sarunas. Koplietošanas 

dokuments ir noderīgs, bet sekundārs. 

 



Pamatjoma    MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS  

Prioritāte Mācību stunda izglītojamo kompetenču attīstībai 

Mērķis Mācību stundu organizēšana atbilstoši pieejai “mācīšanās iedziļinoties”. 

Uzdevumi 

 

 

1. Organizēt metodisko semināru  -  pieejas “mācīšanās iedziļinoties” realizēšanas 

metodes. 

2. Mācību priekšmetu pedagogiem mācību stundās 

2.1. formulēt izglītojamajiem sasniedzamo rezultātu; 

2.2. veikt formatīvo vērtēšanu. 

3. Skolas vadība ir apkopojusi vēroto  mācību stundās un sniegusi  rekomendācijas. 

Kvalitātes 

rādītāji 

1. Mācību priekšmetu pedagogi realizē pieejas “mācīšanās iedziļinoties” metodes un 

darba formas. 

2. Mācību priekšmetu pedagogi  formulē izglītojamiem sasniedzamo rezultātu. 

3. Mācību stundā pedagogi veic formatīvo vērtēšanu.  

Sasniegtie 

rezultāti 

1. 100% pedagogu Google kalendāra stundu plānos formulēja sasniedzamo rezultātu 

un veica SR ierakstus e-klasē. 

2. Akreditācijas komisija, vērojot 12 dažādu mācību priekšmetu stundu tiešsaistes, 

fiksējusi, ka:  

2.1.75% jeb 9 mācību stundās mācību stundu mērķis vai sasniedzamais 

rezultāts ir skaidri definēts,  

2.2.1 stundā tas tika formulēts kā tēma,  

2.3.1- neskaidri formulēts,  

2.4.1 stundā netika formulēts. 

3. Sasniedzamie rezultāti tika pielāgoti attālināto mācību vajadzībām visās vērotajās 

stundās. 

4. Skolas vadības 30 vērotajās mācību stundās: 

4.1. 50% mācību stundu pedagogi sniedza skolēniem virzošu atgriezenisko saiti 

saskatīt savus sasniegumus un sekot līdzi savai izaugsmei,  

4.2. 6,7% stundu – ar dažiem būtiskiem trūkumiem,  

4.3. 40% - netika novērots. 

 

Pamatjoma   IZGLĪTOJAMO  SASNIEGUMI 

Prioritāte Izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes veicināšana matemātikas  jomā 

Mērķis Izglītojamo sniegumu matemātikā paaugstināšana. 

Uzdevumi 

 

 

5. Mācību gada sākumā veikt  izglītojamo snieguma diagnostiku matemātikā 4., 7., 

10.klasē. 

6. Pedagogiem veikt diferencētu individuālā darba plānošanu 4., 7., 10.klasē. 

7. Matemātikas pedagogiem sadarbībā ar klašu audzinātājiem un izglītojamo 

vecākiem sekmēt izglītojamam atbilstošo individuālā darba nodarbību 

apmeklēšanu. 

8. Katra semestra beigās matemātikas pedagogi kopā ar izglītojamo izvērtē mācību 

sasniegumu dinamiku. 

Kvalitātes 

rādītāji 

4. Mācību gada sākumā ir veikta diagnostika matemātikā un izstrādāts individuālā 

darba nodarbību plāns 4., 7., 10.kl. 

5. Izglītojamie apmeklē atbilstošas individuālās nodarbības. 

6. Ir veikts  matemātikas mācību sasniegumu dinamikas izvērtējums 4., 7., 10.klasē. 



Sasniegtie 

rezultāti 

Kopumā ir veiksmīgi uzsākta prioritātes īstenošana. Par to liecina šādi dati: 

1. 4., 7. un 10. klasē ir veikta skolēnu mācību sasniegumu diagnostika mācību gada 

sākumā; 

2. Atbilstoši diagnosticējošo darbu rezultātiem 4., 7. un 10. klasēs ir izveidots 

tematisko konsultāciju grafiks, lai sekmētu izglītojamo zināšanu un prasmju 

pilnveidi; 

3. Daļēji īstenota individuālā atbalsta sniegšana izglītojamiem ar zemiem mācību 

sasniegumiem matemātikā un zemu motivāciju, jo to apgrūtina attālinātais 

mācību process. 

4. Izglītojamo mācību sasniegumi (klases vidējais vērtējums) 4. un 10. klasēs ir 

uzlabojušies (~0,5 balles), bet 7. klasēs vērojams neliels kritums (~0,3 balles). 

Secinājumi: 

1. 2021./2022. mācību gada sākumā jāveic diagnostika un skolēnu sadalījums pa 

grupām, lai sekmētu katra skolēna izaugsmi. 

2. Nepieciešama diferencēta pieeja individuālā darba (konsultāciju) organizēšanā. 

3. Jāveic vienota pārbaudes darbu izstrāde (piemēram, visām 7.klasēm vienots 

obligātais PD tēmas noslēgumā). 

4. Konsultācijas jāveido tematiskas, ar mērķi apgūt attālinātā mācību procesā 

nepietiekami izprastās/mācītās tēmas. 

 

Pamatjoma   ATBALSTS  IZGLĪTOJAMIEM 

Prioritāte  
 Audzināšanas  programmas realizēšana atbilstoši kompetenču pieejai “SKOLA 

2030” – 2.gadu 

Mērķis Klases audzinātāji jēgpilni lieto audzināšanas programmu. 

Uzdevumi 
1. Aktualizēt audzināšanas programmu atbilstoši kompetenču pieejai “SKOLA 

2030”.  

2. Organizēt metodisko semināru klašu audzinātājiem, aktualizējot caurviju 

kompetenču un tikumu nozīmi. 

3. Veicināt klases audzinātāju un izglītojamo partnerību vērtībizglītības  procesā. 

4. Klases stundās izmantot diferencētu un individuālu pieeju izglītojamo personības 

izaugsmei. 

Kvalitātes 

rādītāji 

1. Klases audzinātāji ir izstrādājuši  audzināšanas plānu atbilstoši aktualizētai 

audzināšanas programmai. 

2. Klases audzinātāji ir organizējuši un vadījuši klases stundas, aktualizējot caurviju 

kompetenču un tikumu nozīmi. 

3. Klase audzinātāji ir dažādojuši sadarbības formas izglītojamiem un viņu 

vecākiem. 

Sasniegtie 

rezultāti 

1. 100% klases audzinātāji jēgpilni lieto izstrādāto audzināšanas programmu, klases 

stundām ir izstrādāts atbilstošs tematiskais plāns. 

2. 50 pedagogiem kursi: «Skolēnu pašvadītās mācīšanās prasmes – efektīvas  

klasvadības rezultāts.» 11.11.2020.-31.05.2021. sadarbībā ar Rīgas Izglītības 

informatīvi metodisko centru. Ieguvums: 

2.1.izstrādātas 30 mācību stratēģijas, kuras lietot dažādos mācību priekšmetos;  

2.2.izprasts pašvadītas mācīšanās kognitīvo spēju «komplekts», kas nepieciešams, 

lai skolēns varētu iemācīties jaunas lietas, trenēt uzmanība, atmiņu, spēt 

plānot, risināt problēmas, pieņemt lēmumus u.c. 

2.3.pilnveidotas pašvadītamācīšanās prasmes: 

2.3.1. izvirzīt mērķi un plānot, kā to sasniegt; 

2.3.2. sevi uzraudzīt  plāna īstenošanas laikā; 

2.3.3. novērtēt, cik labi izdevies mērķi sasniegt. 



3. Aktualizēts jēdziens “labsajūta”, “labbūtība” audzināšanas stundās, veikt pētījums 

(no marta līdz jūnijam) izmantojot pedagogu izstrādāto/pārņemto “Sajūtu karti”. 

Rezultāti:  

3.1.vidējais  rādītājs skolā  -  

       Jūtos tagad: 

25% - augsta labsajūta, 

22% - zema labsajūta, 

19% - daudz enerģijas, 

34% - maz enerģijas. 

Gribētu justies: 

63% - augsta labsajūta, 

37% - zema labsajūta 

3.2.sociālais pedagogs un psihologs strādāja ar riska grupā esošiem skolēniem. 

4. Apmeklēti 23 dažādi iniciatīvas “Skolas somas” izglītojošie kultūras pasākumi. 

5. Audzināšanas stundās aktualizētās tēmas visās klasēs: Kas ir manas vērtības? 

Kādi ir mani tikumi? 

 

Pamatjoma   ATBALSTS  IZGLĪTOJAMIEM 

Prioritāte  Darba  formu dažādošana sadarbībā ar vecākiem – 2.gadu 

Mērķis Skolas un izglītojamo vecāku sadarbības pilnveide 

Uzdevumi 
3. Aktuālu pedagoģisku tēmu apspriešanai izveidot DOMNĪCU izglītojamo 

vecākiem. 

4. Aktuālu  pedagoģisku tēmu apspriešanai izveidot DOMU DĀRZS vecākiem, 

kuru bērniem ir mācīšanās traucējumi. 

Kvalitātes 

rādītāji 

5. Skolas vadība ir izveidojusi struktūru vecākiem – DOMNĪCA, speciālais 

pedagogs ir izveidojis struktūru vecākiem DOMU DĀRZS. Atbildīgie pedagogi 

kopā ar vecākiem izveidojuši darba plānu DOMNĪCAS un DOMU DĀRZA 

darbībai vienu reizi mēnesī. DOMNĪCĀ un  DOMU DĀRZĀ  ir notikušas  

nodarbības un saņemta atgriezeniskā saite no dalībniekiem. 

6. Vadība un atbildīgie pedagogi  ir apkopojuši un izvērtējuši  darbu DOMNĪCĀ un  

DOMU DĀRZĀ. 

7.  Visi interesenti profesionāla pedagoga vadībā nodarbībā diskutē par aktuālām 

tēmām. 

8. Vadība izvirza turpmākos uzdevumus. 

Sasniegtie 

rezultāti 

1. Pandēmijas ietekmē tika pārorganizēta Domnīcas forma -  organizētas 49  klašu 

vecāku sapulces (gan klātienē, gan attālināti), ar izglītojošu ievadlekciju atbilstoši 

vecumposma īpatnībām un vajadzībām.   

2. Domnīcu norises regularitāte – 2 reizes mācību gadā (apmeklēja 85% izglītojamo 

vecāki). 

3. Struktūras “Domu dārzs” ietvaros tika rīkotas vecāku individuālās attālinātās 

tikšanās, telefonsarunas. Šajās grupās pulcējas vecāki, kuriem ir bērni ar 

līdzīgām/ vienādām mācīšanās grūtībām, tām ir personiskas dabas pieskāriens. 

4. izmantoti dažādi vecāku iespējām pielāgoti saziņas veidi, kā arī visa sniegtā 

informācija ir savlaicīga,  regulāra un kvalitatīva, ko apgalvo 85% izglītojamo 

vecāku Edurio aptaujās. 

5. 2021./2022.mācību gadā organizēt Domnīcas formā (attālināti) izglītojošu 

lekciju par logopēdijas tēmu, kas saistīta ietekmē tekstpratību, tās apguvi u.tml. 



Pamatjoma 
  SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

Prioritāte  Skolas vadības un pedagogu partnerība pārmaiņu pārvaldībā – 1.gads 

Mērķis Pārmaiņu procesa efektīva vadīšana 

Uzdevumi 
4. Radīt vidi un apstākļus pedagogu partnerībai pārmaiņu ieviešanā. 

5. Noskaidrot nepieciešamo atbalstu pedagogu prasmju pilnveidei un sniegt 

individuālu atbalstu. 

6. Skaidrot pārmaiņu mērķus un stratēģiju izglītojamo vecākiem. 

Kvalitātes 

rādītāji 

4. Ir izveidota sadarbības platforma (klātienes semināri, koplietošanas rīki u.c.) 

5. Ir apzinātas pedagogu individuālās vajadzības un sniegts atbalsts. 

6. Izglītojamo vecākiem ir radīta iespēja iegūt informāciju par pārmaiņu mērķiem 

un stratēģiju. 

Sasniegtie 

rezultāti 

1. Izveidoti koplietošanas dokumenti (pedagoģiskajam personālam), ar mērķi 

optimizēt ikdienas sadarbību pārmaiņu ieviešanas procesā. 

2. Individuālās iknedēļas tiešsaistes tikšanās ar direktoru no 11.01.2021., kuras 

izmantoja 25% no pedagoģiskā personāla. 

3. Apzinātas pedagogu individuālās vajadzības, sniegts kopējs atbalsts pa 

grupām/interesentiem: 

3.1. 12 pedagogiem apmaksāti interesējošie profesionālās pilnveides kursi no 

skolas budžeta (BTA, datorikas skolotājs pamatskolā, darbs ar 

izglītojamiem, kuriem ir uzvedības grūtības u.c.); 

3.2. nomenedžēti bezmaksas 160 stundu kursi 21 pedagogam Digitālās prasmes 

mācību procesa nodrošināšanai sadarbībā ar izglītības iestādi “Digitālo 

prasmju centrs” ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros; 

3.3.organizēti kursi 50 pedagogiem: Skolēnu pašvadītās mācīšanās prasmes – 

efektīvas  klasvadības rezultāts. 11.11.2020.-31.05.2021. sadarbībā ar Rīgas 

informatīvi metodisko centru projekta konkursa ietvaros. 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Spēja iesaistīt, motivēt visas mērķgrupas 

konkrēta uzdevuma veikšanā. 

Izveidot Vecāku padomi 

Vadītāja personiskās vērtības un skolas 

vērtības ir saskaņā, tās tiek iedzīvinātas 

ikdienas darbībā. 

Nepieciešamas arī neformālas tikšanās/ 

pasākumi ar darbiniekiem, pandēmijas 

ietekmē tas nav bijis iespējams. 

Spēja saskatīt katra skolas darbinieka stiprās 

puses, pamatojoties uz tām – deleģēt veicamo 

uzdevumu/pienākumus.  

 

Ilggadīga praktiska darba pieredze un studijas 

finanšu jomā – plānošanā, uzskaitē, 

ziedojumu/ atbalsta piesaistē. 

Paplašināt zināšanas par dažādiem 

motivēšanas instrumentiem 

(materiāliem/nemateriāliem) attiecībā uz 

darbiniekiem, arī izglītojamiem. 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 



Iedziļināšanās ārējos normatīvos aktos. Padziļināt zināšanas juridiskajos jautājumos 

par pandēmijas jautājumiem – dažādu ārējo 

normatīvu savstarpējā saskaņa/pretruna. 

Augsta atbildības sajūta, lēmumi tiek balstīti 

faktos/datos, kas tiek saprotami pamatoti 

visiem iesaistītajiem. Dialogs kā vērtība – 

atklāts, godīgs, cieņas pilns. 

Īpaši sarežģītos lēmumos iekšēja pārliecība, 

ka direktors tiešām rīkojas/dara vislabākajā 

veidā. 

Turēt augstu “direktora mundiera” godu, 

saglabājot cilvēcību. 

 

Direktora personīgās un skolas vērtības ir 

kopējas, tās tiek īstenotas ikdienas darbībā, 

komunikācijā un saskarsmē. 

 

Spēja saskatīt kopīgo dažādos izglītības 

politikas mērķos, pamatnostādnēs, izvirzot tās 

skolas Attīstības plānā. 

 

Direktors ir akreditācijas eksperts mācīšanas, 

mācīšanās un audzināšanas jautājumos. 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Savstarpējs atbalsts, mērķtiecīgs komandas 

darbs. 

 

Veidot personiskos kontaktus ilglaicīgai 

profesionālajai sadarbībai.  

Līgumsadarbība ar RTU. 

Iedvesmot/iedrošināt, tad apbalvot par 

inovāciju ieviešanu. 

Biežāks/regulārāks darbs ar vietējo kopienu, 

īpaši izglītojamo vecākiem izglītojot par 

skolas pārmaiņu ieviešanu. 

Radīt vidi labvēlīgām mācībā, sniedzot 

faktos/datos balstītu pamatojumu pārmaiņu 

nepieciešamībai. 

 

Spēja sadzirdēt, veidot savstarpējās 

uzticēšanās gaisotni. 

Tiešsaistes tikšanās ar izglītojamo vecākiem 

pandēmijas apstākļos. 

Ārējo normatīvu pārzināšana, tiesiskuma 

izvērtēšana. 

Izveidot Vecāku padomi. 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Regulārs un savlaicīgs darbs ar Sodu reģistru 

un VIIS. 

Samazināt ilgstošās pedagogu vakances. 

 Izveidot efektīvu profesionālās kompetences 

pilnveides plānu un pārraudzības mehānismu. 

 

 

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

 

4.1. Programmas „Erasmus+” projekts 2019-1-PL01-KA229-065609_2 “Multikulturālas aktivitātes 

videi un sportam” (PVS 4013) no 01.09.2019.-31.08.2021., pagarinājums līdz 31.08.2022.  

Projekta mērķis: pilnveidot 14 – 19 gadus vecu skolēnu izpratni par fizisku aktivitāšu 

daudzveidību un ietekmi pilnvērtīgas personības attīstībai, veselīgas dzīves vides un pozitīva 

dzīves redzējuma vērtību. Katra aktivitāte – deja, spēles, skriešana, riteņbraukšana, volejbols, 

izvēlēta, lai praktiskā darbībā, pilnveidojot komunikācijas un sadarbības prasmes, gūtu iemaņas 



brīvā laika pavadīšanai un izpratnei par veselīgu dzīvesveidu, dzīvi sakoptā vidē, atbalstot un 

realizējot Eiropas kopienas valstu politikas mērķus. Projekta starpdisciplinārā darbība apvieno 

dabas, sporta, vēstures un ģeogrāfijas vērtību, tradīciju izpratnes pilnveidi piecās valstīs un 

sešās skolās, lai skolēni kļūtu vairāk fiziski aktīvi, emocionāli bagātāki, dinamiski un laimīgi, 

spētu savu pieredzi nodot skolasbiedriem, draugiem un tuviniekiem.  

Projekta dalībnieki: 

4.1.1. Szkola Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszynskiego w Opolu Lubelskim 

(Polija) 

4.1.2. Hasan Türek Anadolu Lisesi (Turcija) 

4.1.3. IMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turcija) 

4.1.4. Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor (Portugāle) 

4.1.5. Istituto di Istruzione Superiore G. Cardano (Itālija) 

4.1.6. Rīgas Kultūru vidusskola (Latvija). 

  

Skolas piedalījās 2020.gada 3.-7. februārim Milānā, Itālijā. 

Pandēmijas ietekmē projekts netika īstenots 2020./2021.mācību gadā. 

4.2.01.09.2020. skola sāk dalību projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” (8.3.4.0/16/i/001) PUMPURS. 

4.3.RIIMC projekts "Iedot roku" 

4.4.Sadarbībā ar RIIMC "Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā", RKV projekts 

"Skolēnu pašvadītās mācīšanās prasmes - efektīvas klasvadības rezultāts". 

4.5.Sadarbības projekts ar Ekonomikas un kultūras augstskolu "EVENT GURU 2020" 

 

5.Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1.  Sadarbība ar Itālijas vēstniecību Latvijā, lai veicinātu itāļu valodas apmācību Rīgas Kultūru 

vidusskolā. 

5.2. Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement Latvia sadarbības līgums Nr.1409 2020/38 no 

14.09.2020. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

Mācību gads Prioritāte 

2019./2020. Audzināšanas programmas realizēšana atbilstoši kompetenču pieejai 

“SKOLA 2030” 

2020./2021. Sadarbība ar izglītojamo ģimenēm  - darba formu dažādošana 

sadarbībā ar vecākiem 

2021./2022. Pilnveidot dzīves kompetences skolēniem, lai viņi spētu mērķtiecīgi 

virzīt savu karjeru mainīgajā pasaules vidē. 

Darbības uzdevumi: 

1. Iesaistīt skolēnus dažādos sociālos un labdarības projektos; 

2. Izaugt par savas valsts atbildīgiem pilsoņiem; 

3. Aktualizēt līderisma kompetences kopīgu jautājumu risināšanā; 

4. Iespēju robežās iesaistīšanās valsts nozīmes pasākumos interešu 

izglītībā un audzināšanas darbā (izglītības 

iestādes/novada/pilsētas/reģiona/valsts līmenī); 

5. Apzināt un izmantot pieejamos resursus ārpus skolas (informatīvie, 

valsts un pašvaldību atbildīgie dienesti, sociālie un sadarbības partneri, 

sponsori, nevalstiskās organizācijas, ESF finansējuma piesaiste u.c.). 

 

 

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas, prioritāte 

“Sadarbība ar izglītojamo ģimenēm  - darba formu dažādošana sadarbībā ar vecākiem”: 



6.2.1. 85% izglītojamo vecāku atzīst, ka informācija no skolas tiek sniegta savlaicīgi un ir 

skaidri saprotama; 

6.2.2. 81% izglītojamo vecāku iesaistās skolas organizētajos pasākumos vecākiem, un 84% 

no šo pasākumu apmeklētājiem atzīst, ka tie ir labi sagatavoti un organizēti; 

6.2.3. 98% vecāku norāda uz to, ka skola nodrošina izglītojamiem nepieciešamos mācību 

materiālus; 

6.2.4. 71% vecāku zina, kārtību kādā izteikt ierosinājumus un iebildumus par darbu skolā. 

6.2.5. Turpmāk jāpilnveido/jāakcentē vecāku informētība par skolas attīstības plāniem un 

stratēģiju. 

 

 

 

7. Citi sasniegumi 

7.1.Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par 

izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

7.1.1. Izglītojamo skaits pieaug (1.tabula):  

1.tabula 

Izglītojamo skaita dinamika pa gadiem 

2018 2019 2020 2021 

825 5.2% 801 -2.9% 803 0.25% 844 5.11% 

-0.01% 0.51% 20%  

 

7.1.2. Konkurss uz vispārējās vidējās izglītības posmu izglītības programmas virzienos ir 

aptuveni 2 izglītojamie uz vienu vietu (2. tabula) 

 

2. tabula 

Konkurss vispārējās vidējās izglītības programmu virzienos 

Valodas 2,56 (82) 

Kultūra un producēšana 2,16 (69) 

Dabaszinības (M – 17; P – 14) 2,47 (79) 

Starptautiskās tiesības un komunikācija 2,19 (70) 

 

7.1.3. 60% no 9.klašu absolventu skaita turpina mācīties Rīgas Kultūru vidusskolā, 

nokārtojot Rīgas pilsētas apvienoto iestājpārbaudījumu (3. tabula) 

3.tabula 

9.klašu absolventu skaits un izglītības programmas izvēle 

Absolventu 

skaits 

Turpinās 

mācīties RKV 
Izglītības programma 

63 38 (60%) 

Valodas – 3 (27) 

Kultūra un producēšana – 6 (26) 

Dabaszinības – 20 (28) 



Starptautiskās tiesības un 

komunikācija – 9 (28) 

 

7.1.4. 12.klašu izglītojamo turpmākās gaitas atspoguļotas 4.tabulā. 

 

 

 

4.tabula 

12.klašu absolventu turpmākās gaitas 

Absolventu skaits - 71 

Studēs 

Latvijā 
Studēs ārpus Latvijās Tikai strādās Šobrīd nav info 

54 
9 

NL - 4; UK - 1; Dānija - 3; Taivāna - 1 
6 2 

Augstskola Skaits Budžets 

Latvijas Universitāte 21 14 

Rīgas Stradiņa universitāte 10 2 

Rīgas Tehniskā universitāte 7 4 

Banku augstskola 3  

Biznesa augstskola Turība 3  

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA 2  

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 2 1 

Latvijas Kultūras koledža 1  

Ekonomikas un kultūras augstskola 1 1 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža 1 1 

Stokholmas ekonomikas augstskola Rīgā 1  

Rīgas Juridiskā augstskola 1  

Liepājas universitāte 1 1 

 

7.1.5. Sasniegumi olimpiādēs, konkursos 2020./2021. mācību gadā atspoguļoti 5.tabulā. 

 

 



 

 

 

5.tabula 

Sasniegumi olimpiādēs, konkursos 2020./2021. mācību gadā 

 

Nr.p

.k. 
Mācību priekšmets Klase 

Vieta 

pilsētā 

Izvirzīts  

uz valsti 
Vieta valstī 

 1. 
Angļu valoda 

11. 3     

 2. 12. 3     

 3. 

Rīgas Valsts vācu 

ģimnāzijas atklātā angļu 

valodas olimpiāde 

7.     3 

 4. 

Rīgas Valsts vācu 

ģimnāzijas atklātā spāņu 

valodas olimpiāde 

12.       

 5. Filozofija 11. 3 ✓   

 6. 

Latviešu valoda 

9. 2     

 7. 9. 2     

 8. 11. 3     

 9. 11. 3     

 10. 12. 3     

 11. 12. 1 ✓   

 12. Bioloģija 10. 2 ✓   

 13. 
Latvijas un pasaules 

vēsture 
12. 1 ✓   

 14. Ģeogrāfija 12. 3     

 

7.1.6. Rīgas Kultūru vidusskola iespēja skolēniem apmeklēt 10 interešu izglītības 

programmas 27 apakšprogrammās. Strādā 19 profesionāli interešu izglītības 

pedagogi. Neskatoties uz to, ka pandēmijas laikā netika organizēti sporta, muzikālo 

un deju kolektīvu konkursi, ir iegūts 31 apbalvojums (6.tabula). 

6.tabula 

Interešu izglītības 2020./2021.mācību gada apbalvojumu kopsavilkums 

Apbalvoj

ums 

1. vieta 1. pakāpe 2. vieta 2. pakāpe 3. vieta 3. pakāpe Atzinības Pateicības 

Skaits 3 1 2 - 1 - 10 14 

 

7.1.7. Skolēnu pašpārvaldes būtiskākās aktivitātes: 

7.1.7.1. intervija un video ar -  

7.1.7.1.1.  Daini Īvānu (Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs) 

7.1.7.1.2. Arni Strazdiņu (LNVM Latvijas Nacionālās vēstures muzeja 

viduslaiku jauno un jaunāko laiku pētnieks) 

7.1.7.1.3. Agnesi Loginu ( Latvijas mākslas zinātniece, kultūras politikas 

eksperte un politiķe)  

7.1.7.1.4. Egilu Levitu (Latvijas Valsts prezidents) 

7.1.7.2. Filmēti (ierakstīti) 3 podkāsti, kuros skolas izglītojamie un skolotāji ir 

diskutē par pandēmijas riskiem un ieguvumiem izglītībā, kā arī citām 

svarīgām problēmām. 



*Visi materiāli ir pieejami skolas tīkmekļa vietnē, facebook.com un youtube.com 

kanālā. 
 

 

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

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

darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

7.2.1. Vispārējās vidējās izglītības sertifikātu kopsavilkums parāda, ka centralizēto 

eksāmenu rezultāti ir no 10 līdz 30 %augstāki nekā valstī angļu valodā, matemātikā, 

Latviešu valodā un Latvijas un pasaules vēsturē, taču par 5% tie ir zemāki bioloģijā, 

un par 10% - fizikā. (1.attēls). 

 
1.attēls Rīgas Kultūru vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības sertifikātu kopsavilkums - 

vidējo rādītāju salīdzinājums skolā un valstī 
2020./2021. mācību gadā 

 

7.2.2. Vispārējās vidējās izglītības sertifikātu kopsavilkums – vidējo rādītāju salīdzinājums pa 

gadiem liecina par to, ka centralizēto eksāmenu rezultāts būtiski nemainās angļu valodā, 

latviešu valodā un Latvijas un pasaules vēsturē, tas pieaug matemātikā un fizikā, taču 

bioloģijā tas samazinās (2.attēls). 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Angļu valoda Matemātika Latviešu
valoda

Latvijas un
pasaules
vēsture

Bioloģija Fizika

83.39%

45.80%

63.31%
75.50%

45.57%
38.00%

66.60%

36.10%

51.20% 45.80% 50.40% 48.80%

Rīgas Kultūru vidusskola
Vispārējās vidējās izglītības sertifikātu kopsavilkums

Vidējo rādītāju salīdzinājums skolā un valstī
2020./2021. mācību gadā

Vidēji skolā Vidēji valstī



 
(2.attēls) Rīgas Kultūru vidusskolas vispārējās vidējās izglītības  

sertifikātu kopsavilkums - vidējo rādītāju salīdzinājums pa gadiem 

7.2.3. Vispārējās vidējās izglītības centralizēto izvēles valsts pārbaudes darbu rezultāti un 

izglītojamo skaits norāda uz to, ka pandēmijas ietekmē samazinās izglītojamo skaits, kuri 

izvēlas veikt izvēles valsts pārbaudes darbus (7.tabula). 

7.tabula 

Vispārējās vidējās izglītības centralizēto izvēles valsts pārbaudes darbu rezultāti un 

izglītojamo skaits 

 

Mācību 

priekšmets 

Mācību gads 

2018./2019. 2019./2020. 2020./2021. 

Skolēnu 

skaits 

Vidējais 

vērtējums 

Skolēnu 

skaits 

Vidējais 

vērtējums 

Skolēnu 

skaits 

Vidējais 

vērtējums 

Latvijas un 

pasaules 

vēsture 

7 71,43 4 76,25 2 75,50 

Bioloģija 6 64,17 5 54,20 7 45,57 

Fizika 1 33,00 3 39,00 2 38,00 

Franču 

valoda 
- - 1 84,00 - - 

Ķīmija 2 69,50 - - 1 38,00 

Krievu 

valoda 
2 81,00 - - - - 
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Rīgas Kultūru vidusskola
Vispārējās vidējās izglītības sertifikātu kopsavilkums

Vidējo rādītāju salīdzinājums pa gadiem

Vidēji skolā 2018./2019. m.g. Vidēji skolā 2019./2020. m.g. Vidēji skolā 2020./2021. m.g.



7.2.4. Vispārējās vidējās izglītības necentralizēto valsts pārbaudes darbu rezultāti apliecina 

pandēmijas lielo ietekmi uz izglītojamiem, kuri vēlas kārtot necentralizēto eksāmenus 

(8.tabula), taču vērtējums ir optimālā vai augstā līmenī. 

8. tabula 

Vispārējās vidējās izglītības necentralizēto valsts pārbaudes darbu rezultāti 

 

Mācību 

priekšmets 

Mācību gads 

2018./2019. 2019./2020. 2020./2021. 

Skolēnu 

skaits 

Vidējais 

vērtējums 

Skolēnu 

skaits 

Vidējais 

vērtējums 

Skolēnu 

skaits 

Vidējais 

vērtējums 

Informātika 26 7.0 1 9.0 5 7.2 

Kulturoloģija 6 7.3 2 8.5 2 10.0 

Itāļu valoda - - - - 2 8.0 

Mārketings 9 9.0 1 10 - - 

Japāņu 

valoda 
3 8.7 3 8.7 - - 

Kultūras 

uzņēmējd. un 

producēšana 

1 8.0 - - - - 

Ģeogrāfija 3 7.3 - - - - 

Spāņu valoda 1 9.0 - - - - 

Filozofija 1 10 - - - - 

Sports 3 8.0 - - - - 

Biznesa 

angļu val. 
1 9.0 - - - - 

Literatūra 2 5.5 - - - - 

Ķīniešu 

valoda 
1 9.0 - - - - 

Psiholoģija 3 7.7 - - - - 
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