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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Īstenošanas 

vietas adrese 

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

uzsākot 

2021./2022. 

māc.g. 

(01.09.2021.) 

Izglītojamo 

skaits, 

noslēdzot 

2021./2022. 

māc.g. 

(31.05.2022.) 

Nr. 
Licencēšanas 

datums 

Pamatizglītības 

programma 
21011111  V-1765 26.03.2010 166 166 

Pamatizglītības 

programma 
21011111  V_3099 07.07.2020 405 404 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena 

programma 

31011011  9048 26.06.2009 19 15 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

humanitārā un 

sociālā virziena 

programma 

31012011  9047 26.06.2009 26 23 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

matemātikas, 

dabaszinību un 

tehnikas virziena 

programma 

31013011  V-1766 26.03.2010 16 13 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

profesionāli 

orientētā virziena 

programma 

31014011  V-7962 29.05.2015 27 25 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

programma 

31016011  V_3100 07.07.2020 183 175 

1.2. 2021./2022. mācību gada laikā pārtraukuši mācības 39 izglītojamie. Iemesli: 

1.2.1. pāriešana mācīties tālmācībā - 24; 

1.2.2. izbraukuši uz ārzemēm - 5; 

1.2.3. dzīvesvietas maiņa Latvijas teritorijā (no Rīgas uz citu pilsētu) - 3; 



1.2.4. izglītības iestādes maiņa Rīgas pilsētas robežās - 7. Galvenais izglītojamo un 

viņu vecāku minētais izglītības iestādes maiņas iemesls – lai izglītības iestāde 

būtu tuvāk dzīvesvietai. 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

NPK Informācija Skaits 

Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  

Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc. 

g. (līdz 31.05.2022.) 

Pamatskolā – 

2.619 slodzes. 

Vidusskolā – 

2.443 slodzes. 

PDG – 0.460 

slodzes. 

Audzināšana, matemātika, 

latviešu valoda, datorika, 

pagarinātās dienas grupa. 

Pedagogu lielo slodžu dēļ, ir 

liels klases audzināšanas 

stundu skaits vakancēs. 

Pandēmijas dēļ tika zaudēts 

sākumskolas skolotājs, 

psiholoģijas skolotājs, 

veiksmīgi tika atrasts 

psiholoģijas skolotājs, 

sākumskolas skolotāja 

stundas aizvietoja esošie 

skolas pedagogi. 

2.  

Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc. g. (līdz 31.05.2022.) 

5 

Sociālais pedagogs, 

logopēds, izglītības 

psihologs, speciālais 

pedagogs, karjeras 

konsultants. 

Pandēmijas dēļ, skola 

zaudēja divus izglītības 

psihologus, uz mācību gada 

beigām vietā tika atrasts 

izglītības psihologs. 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

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, mācīšanās izaugsmei, jaunrade. 

2.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 

 



Prioritāte 
Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/Nav 

sasniegts) un komentārs 

Uz kompetencēm 

balstīta izglītības 

satura ieviešana 

2.,5.,8.,11.klasē 

1. Pedagogi ir veikuši mācību 

priekšmetu satura realizācijas 

plānojumu mācību gadam 2., 5., 

8., 11.klasē.   

Sasniegts - vairāk nekā 70% mācību 

priekšmetu pedagogu ir izstrādājuši 

tematiskos plānus un sadarbojušies, 

veicot starpdisciplinaritātes plānošanu 

1.,2.,4.,5.,7.,8.,10.,11. klasēs. 

 2. Mācību stundas ir notikušas 

atbilstoši jaunajam mācību satura 

realizācijas plānojumam. 

Sasniegts – secinājums iegūts pēc 56 

vērotām mācību stundām un jomu 

koordinatoru atskaitēm 

3. Ir veikta mācību procesa 

norises atbilstība standartiem 

izvērtēšana 2., 5., 8., 11.klasē 

Sasniegts - pedagogu pašvērtējumu 

ziņojumos iekļauta apgūtā mācību 

satura izvērtējums par apgūtā mācību 

satura apjomu, kvalitāti un atbilstību 

mācību  priekšmeta standartiem. 

Izglītojamo mācību 

sasniegumu 

izaugsmes 

veicināšana 

matemātikas jomā 

1. Mācību gada sākumā ir veikta 

diagnostika matemātikā un 

izstrādāts individuālā darba 

nodarbību plāns 4., 7., 10.kl. 

Sasniegts - mācību gada sākumā veikta 

izglītojamo dinamika 7., 8., 10, 11. 

klasēs. 

Atbilstoši diagnosticējošā darba 

rezultātiem izstrādāts tematisko 

konsultāciju plāns un 10. un 11. klašu 

izglītojamie sadalīti grupās, lai 

nodrošinātu diferencētu mācību satura 

apguvi. 

2. Izglītojamie apmeklē 

atbilstošas individuālās 

nodarbības.  

 

Sasniegts – 465 skolēni apmeklējuši 

individuālas konsultācijas matemātikā. 

3. Ir veikts matemātikas mācību 

sasniegumu dinamikas 

izvērtējums 4., 7., 10.klasē. 

Daļēji sasniegts - atbilstoši 

informācijai pedagogu pašvērtējumos 

izvērtējumu veikuši 4 no 5 

pedagogiem. 

Skolas vadības un 

pedagogu partnerība 

pārmaiņu pārvaldībā 

1. Ir izveidota sadarbības 

platforma (klātienes semināri, 

koplietošanas rīki u.c.)  

Sasniegts – izveidoti koplietošanas 

dokumenti starpdisciplinaritātes 

plānošanai, obligāto pārbaudes darbu 

plānošanai, tiešsaistē organizēti 16 

metodiski semināri un sanāksmes. 

2. Ir apzinātas pedagogu 

individuālās vajadzības un sniegts 

atbalsts.  

Sasniegts - atbilstoši tālākizglītības 

aktualitātēm organizēti metodiski 

semināri pa mācību jomām, koordinēts 

mācību darbs, lai atbalstītu pedagogu 

tālākizglītību (īpaši padziļināto mācību 

kursu metodikā). 



Prioritāte 
Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/Nav 

sasniegts) un komentārs 

3. Izglītojamo vecākiem ir radīta 

iespēja iegūt informāciju par 

pārmaiņu mērķiem un stratēģiju 

Sasniegts – divas reizes mācību gada 

laikā organizētas 1.-12.klašu 

izglītojamo vecāku sapulces pa klašu 

grupām, organizētas individuālo 

tikšanos dienas (divas reizes mācību 

gadā), laicīgi un regulāri aktuālā 

informācija izvietota Skolas tīmekļa 

vietnē, e-klasē un nosūtīta izglītojamo 

vecākiem e-klases pastā. 

 

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

rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

 

Prioritāte 
Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav sasniegts) 

un komentārs 

Izglītojamo mācību 

sasniegumu 

vērtēšanas sistēmas 

izveide skolā 

atbilstoši 

kompetencēs 

balstītam mācību 

saturam 

Pilnveidota mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība. Par to 

informēti pedagogi, izglītojamie 

un viņu vecāki. 

Prioritāti var uzskatīt par sasniegtu, ja 

- Izstrādātā vērtēšanas kārtība 

atbilst aktuālajiem normatīvajiem 

aktiem. 

- Vairāk nekā 70% izglītojamo un 

izglītojamo vecāku aptaujā atbild, 

ka ir iepazīstināti ar vērtēšanas 

kārtību un to izprot. 

Pedagogi ievēro noteikumus par 

formatīvo un summatīvo 

vērtējumu skaitu un mērķtiecīgi 

plāno formatīvos vērtējumus 

kontekstā ar summatīvajos 

darbos pārbaudāmajām 

kompetencēm.  

Prioritāti var uzskatīt par sasniegtu, ja 

- Atbilstoši e-žurnāla pārbaužu 

ierakstu analīzei vairāk nekā 80% 

pedagogu veic formatīvo un 

summatīvo vērtēsanu vienotā 

sistēmā atbilstoši iestādē 

izstrādātajai vērtēšanas kārtībai 

Pilnveidot 

izglītojamo 

pilsoniskās 

līdzdalības un 

atbildības 

kompetenci. 
 

 

Izglītojamie piedalās 

pasākumos un citās aktivitātēs - 

to plānošanā un organizēšanā. 

 

Prioritāti var uzskatīt par sasniegtu, ja  
vairāk nekā 70% izglītojamo novērtē 
pasākumus un cita  veida aktivitātes kā 
jēgpilnas.  

Mācību procesā ir iekļautas 

mācību stundas pilsoniskās 

līdzdalības un atbildības 

kompetences pilnveidei. 

Prioritāti var uzskatīt par sasniegtu, ja 
katrā klasē notikušas vismaz 6 mācību 

stundas atbilstoši izglītojamo kompetenču 

pilnveidei pilsoniskās līdzdalības 

kontekstā. 
 

 

 



 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Ikdienas mācību sasniegumu vidējie 

vērtējumi 98% skolēnu pamatizglītībā (4.-

9. klases) un  100% skolēnu vidējā 

izglītībā (10.-12. klases) sasniedz 5-10 

balles. 

 Izglītības iestādē ir izglītojamo zināšanu 

un prasmju diagnosticēšanas sistēma 

lielākajā daļā mācību jomu. 

 Izglītojamie ar augstiem panākumiem (10 

godalgotas vietas pilsētā un 2 - valstī) 

piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs. 

 Audzināšanas darba prioritāro virzienu 

noteikšanā un īstenošanā ir iesaistīti 

pedagogi, Skolas padome un izglītojamo 

pašpārvalde. 

 Audzināšanas process sekmīgi tiek 

integrēts mācību satura apguvē, sekmējot 

caurviju prasmju apguvi. 

 Visās mācību jomās jānosaka mērķi 

mācību satura apguves rādītājiem. 

Pilnveidot diferencētu darbu, lai sasniegtu 

augstākus rezultātus  valsts pārbaudes 

darbos matemātikā. 

 Izveidot vienotu sistēmu mācību 

sasniegumu vērtējumu uzlabošanai un 

augšupejošas izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtējumu dinamikas 

sekmēšanai. 

 Izveidot sistēmu, kas sekmē  to 

izglītojamo skaita palielināšanos, kuriem 

noslēguma vērtējumos ir augsti mācību 

sasniegumi (8 balles un vairāk) un augsti 

rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs 

un konkursos. 

 Veidot vienotu sistēmu izglītojamo 

pilsoniskās līdzdalības un atbildības 

paaugstināšanai. 

 

3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Izglītības iestādē ir izveidota efektīva 

sistēma Ukrainas valstspiederīgo 

skolēnu iekļaušanai mācību procesā, 

pedagogu sadarbības un mācību 

procesa pārraudzības aspektā (Rīgas 

Kultūru vidusskolā ir uzņemti 16 

Ukrainas valstspiederīgie). 

 Izglītības iestādē ir izveidota efektīva 

sadarbība starp pedagogiem un 

atbalsta personālu, sniedzot regulāru 

individuālu atbalstu 39 

izglītojamajiem 1.-11.klasē un 

logopēdisku atbalstu 48 

izglītojamajiem. 

 Organizēt skolas pasākumus (1 reizi 

semestrī) Ukrainas valstspiederīgo 

skolēnu un viņu ģimeņu iekļaušanai 

Latvijas kultūrtelpā. 

 Pilnveidot klašu audzinātāju un 

atbalsta personāla sadarbību, lai 

mazinātu izglītojamo, kuriem ir vairāk 

nekā 20 neattaisnoti kavētas mācību 

stundas, skaitu. 

 Izstrādāt un aprobēt stundu vērošanas 

lapu izglītojamā saskarsmes un 

iesaistes mācību procesā fiksēšanai, 

lai  kopumā uzlabotu preventīvo 

pasākumu efektivitāti un klasesbiedru 

fiziskās, psiholoģiskās un 

emocionālās drošības sajūtu skolā. 



 

3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Izglītības iestādē ir izveidota efektīva 

sadarbība starp pedagogiem un 

speciālo pedagogu, sniedzot regulāru 

individuālu atbalstu 39 

izglītojamajiem 1.-11.klasē 

individuālo plānu īstenošanā katrā 

mācību priekšmetā. 

 Izglītības iestāde piedalās projektā 

“PuMPuRS”, nodrošinot latviešu 

valodas un matemātikas konsultācijas 

2021./2022.mācību gadā 1.semestrī 11 

izglītojamajiem un 2.semestrī 16 

izglītojamajiem, kā arī atbalstu 1.un 

2.semestrī 6 izglītojamajiem ar 

ekonomiskajiem riskiem. 

 Izveidot vienotu sistēmu pedagogu un 

atbalsta personāla sadarbībai 

individuālo plānu īstenošanai un 

pārraudzībai. 

 Palielināt projektā iesaistīto pedagogu 

skaitu, lai varētu palielināt atbalsta 

apjomu izglītojamajiem ar mācību 

darba riskiem. 

 

 

3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Izglītības iestādē izstrādātas kārtības 

attālināto mācību periodā, apmācībai 

ģimenē, trešo personu uzturēšanās 

noteikumi u.c., kas tika skaidrotas un 

ņemtas vērā no visu iesaistīto puses. 

 Izglītības iestādē izglītojamie kopumā 

jūtas fiziski droši: 93% izglītojamo 

aptaujā atbildējuši, ka nekad viņiem nav 

nodarīts pāri fiziski vai bijis izņēmuma 

gadījums, piemēram, sporta spēļu laikā; 

 Izglītības iestādē izglītojamie kopumā 

jūtas emocionāli droši: 77% izglītojamo 

norāda, ka nekad viņiem nav nodarīts pāri 

emocionāli vai tas bijis tikai izņēmuma 

gadījums, piemēram, pazemošana, 

baumošana vai apsaukāšanās. 

 Izglītības iestādē valda stipra un vienota 

kopienas sajūta: pedagogu labbūtības 

pamatā ir pozitīva savstarpējā sadarbība, 

78% izglītojamo norāda, ka jūtas piederīgi 

un lepni, ka mācās Rīgas Kultūru 

vidusskolā. 

 Izvērtēt, atjaunot un ieviest iekšējās 

kārtības un drošības noteikumus atbilstoši 

aktuālajai situācijai izglītības iestādē. 

 Veikt preventīvus pasākumus, lai 

izskaustu nekontrolētu nepiederošu 

personu ienākšanu skolā un aizliegtu vielu 

(piem. elektronisko cigarešu u.tml.) 

lietošanu skolas telpās.   

 

 



3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Izglītības iestāde ir plašs materiāltehnisko 

resursu klāsts aktuālo izglītības programmu 

īstenošanai, resursi. Izglītības iestādē IKT 

infrastruktūra un nodrošinājums ir pieejams 

ikvienam pedagogam. 

 Izglītības iestāde mācību un audzināšanas 

darba plānošanai un izvērtēšanai izmanto 

tiešsaistes dokumentus. 

 Izglītības iestādē ir atbilstošs materiāltehnisko 

resursu un iekārtu nodrošinājums, kas tiek 

efektīvi izmantots mācību un audzināšanas 

procesā. Tiek veikta mērķtiecīga 

papildināšanas plānošana. 

 Izglītības iestādes telpas ir funkcionālas, tās 

veicina mācīšanos. Stadions izmantojams 

tikai sausos laika apstākļos. 

 Nepieciešams iegādāties 3D printeri un 

ploteri, lai uzlabotu mācību kursa Dizains 

un tehnoloģijas un Inženierzinības satura 

apguvi. 

 Pilnveidot pedagogu digitālo pratību, lai 

digitālo resursu izmantošana sekmētu 

daudzveidīgu mērķu sasniegšanai. 

 Plānot un izstrādāt sistēmu, kas sekmē 

esošo materiāltehnisko resursu 

pieejamību izglītojamo vajadzībām. 

 Pilnveidot iestādes koplietošanas telpu 

noformējumu, lai tas sekmētu jēgpilnu un 

komfortablu brīvā laika pavadīšanu. 

 Stadiona renovācija. 

 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadā 

 

4.1. Ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra atbalstu projektu konkursa „Atbalsts 

kompetenču pieejas īstenošanai skolā” ietvaros no 01.11.2021. līdz 31.05.2022.  skolā tiek 

īstenots projekts Vērtēšana kā komunikācija. Projekta laikā notika 11 dažādi semināri, kuros 

50 pedagogi papildināja zināšanas un pilnveidoja prasmes snieguma līmeņu aprakstu 

veidošanā, uzdevumu izstrādē atbilstoši SOLO taksonomijai un citas ar formatīvo un 

summatīvo vērtēšanu saistītas aktualitātes. 

4.2. Rīgas Kultūru vidusskola no 2019. gada 1. septembra īsteno Erasmus+ programmas projektu 

sadarbībā ar piecām Eiropas skolām ( Polija, Turcija (2 skolas), Itālija, Portugāle, Latvija)  

“Multikulturālas aktivitātes videi un sportam”. Projekta mobilitātes decembrī Polijā, martā 

Turcijā un maijā Portugālē, kā arī viesu uzņemšana – Latvijas mobilitātes realizācija 25.- 

29.aprīlī. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

5.1. 2020./2021. mācību gadā Rīgas Kultūru vidusskola, pamatojoties uz noslēgto līgumu, 

darbojās kā sabiedriskā labuma organizācijas Junior Achievement Latvia dalībskola, lai 

īstenotu padziļinātu kultūras uzņēmējdarbības apguvi. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

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

 

2021./2022. mācību gadā - pilnveidot izglītojamo dzīves kompetences, lai viņi spētu mērķtiecīgi 

virzīt savu karjeru mainīgajā pasaules vidē. 

2022./2023.mācību gadā - pilnveidot izglītojamo pilsoniskās līdzdalības un atbildības kompetenci. 



2023./2024.mācību gadā - iedzīvināt mācību stundās, ārpusstundu nodarbībās un 

izglītojamo, pedagogu un vecāku savstarpējās attiecībās vērtības:  cieņu, sadarbību un uzticēšanos, 

tādējādi veidojot skolas pozitīvo tēlu sabiedrībā. 

 

6.2. Secinājumi pēc 2021./2022.mācību gada izvērtēšanas: 

 67% izglītojamo iesaistīti dažādos sociālos un labdarības projektos, piemēram, sadarbība 

ar dzīvnieku patversmi “Ulubele” un Rīgas Zooloģisko dārzu.   

 Divpadsmito klašu izglītojamie piedalījās projektos un semināros tālākai karjeras izvēlei:  

87% izglītojamo piedalījās Skolēnu padomes prezidentes organizētajā seminārā „Kā visu 

paspēt?” un 91%  izglītojamo piedalījās un apmeklēja informatīvās valsts un pašvaldības 

dienestu nodarbības,  sociālo un sadarbības partneru seminārus, nevalstisko organizāciju 

neformālās izglītības nodarbības  klašu stundās un skolas pasākumos.  

 Kultūras kompetences pilnveidei izglītojamie iesaistījās interešu izglītībā un piedalījās 

konkursos un kultūras pasākumos:  61% izglītojamo piedalījās konkursos un sporta 

sacensībās Rīgā, Latvijā un  ārzemēs,  piemēram,  8. Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē-

konkursā “Lidice 2022” Čehijā un 93% izglītojamo ir apmeklējuši «Skolas Somas» 

pasākumus. 

 
7. Citi sasniegumi 

 

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

izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

 

 Izglītības iestādei ir ilggadēja sadarbība ar Japānas, Ķīnas Tautas republikas, Itālijas un 

Spānijas vēstniecībām, kas sekmē izglītojamo izpratni par dažādu valstu valodām un 

kultūrām. 2021./2022. mācību gadā uzsākta sadarbība ar Korejas Republikas vēstniecību  

Latvijā: 3. un 4. klašu izglītojamie piedalījās eseju konkursā. 

 Rīgas Kultūru vidusskolai ir ilggadēja sadarbība (11gadi) ar Rīgas Domu - ikgadējs  

Ziemassvētku Svētrīts Doma baznīcā izglītojamajiem, viņu vecākiem un pedagogiem. 

2021./2022. mācību gadā  Rīgas Kultūru vidusskolas pagalmā tika iestādīts  no E. Glika 

stādīto ozolu ozolzīļu ozols, atzīmējot reformācijas piecsimtgadi Latvijā un Latvijas 

evaņģēliski luteriskās baznīcas simto dzimšanas dienu.    

 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.2.2. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 2021./2022. 

mācību gadu: 

 valsts pārbaudes darbi vidējā izglītībā: visos obligāto pārbaudes darbu mācību 

priekšmetos vidējais vērtējums ir augstāks par vidējo valstī (angļu valodā -  84,34% un 

latviešu valodā – 65,74%, t.i. būtiski augstāks). 

 Nepieciešams pilnveidot pedagogu prasmes motivēt izglītojamos atbildīgi plānot,  

organizēt un izvērtēt savu mācību darbu, lai sekmētu augšupejošu  mācību 

sasniegumu dinamiku un augstākus rezultātus valsts pārbaudes darbos. 

 valsts pārbaudes darbi pamatizglītībā: visos valsts pārbaudes darbos salīdzinājumā ar 

2018./2019. mācību gadu (kad bija iepriekšējie valsts pārbaudes darbi, pamatizglītību 

beidzot) vērojama rezultātu pasliktināšanās. 



 Mācību priekšmetu pedagogiem nepieciešams plānot individuālo darbu  un ikdienas 

mācību procesu ar izglītojamiem, lai nodrošinātu attālināto mācību laikā (COVID – 19 

pandēmijas ierobežojumu  ietekmē) zemā vai viduvējā līmenī apgūtā mācību satura 

pilnvērtīgu apguvi. 

 

7.2.2. par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā:  

 Valsts pārbaudes darbos, pamatizglītību beidzot, visos mācību priekšmetos (latviešu 

valoda, matemātika, angļu valoda un Latvijas vēsture), salīdzinot ar 2017./2018. un 

2018./2019. mācību gadiem vērojama vidējo rezultātu lejupejoša dinamika. 

 Valsts pārbaudes darbos vidējā izglītībā – angļu valodā pēdējos 3 gados vērojams 

vidējā rezultāta kāpums pa 1 procentpunktu, latviešu valodā pēdējā gadā – kāpums par 

vairāk nekā 1 procentpunktu, bet matemātikā – kāpums par 1 procentpunktu 

salīdzinājumā ar 2019./2020. m. g., bet kritums par 5 procentpunktiem salīdzinājumā 

ar iepriekšējo mācību gadu. 

 

7.3. Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās: 

 Kopumā izglītības iestādē izglītojamie apgūst mācību saturu optimālā līmenī, bet ir 

izglītojamie, kuri saņem vērtējumu 1 – 3 balles un ir maz izglītojamo, kuriem ir augsti 

mācību sasniegumi. Jāizstrādā vienota pieeja diferencētam individuālajam darbam ar 

izglītojamajiem, lai ikviens var uzlabot savu mācību sasniegumu vērtējumus un 

palielinātos skolēnu skaits ar augstiem mācību rezultātiem. Skolā ir izveidota vietne, 

kurā var interaktīvi detalizēti analizēt katra izglītojamā sasniegumu dinamiku, kopējo 

klases sasniegumu dinamiku un attīstības tendenci obligāto valsts pārbaudes darbu 

mācību priekšmetos (latviešu valoda, matemātika, angļu valoda): https://ej.uz/RKV-

Izaugsmesdinamika Skola iekšējai lietošanai Power Bi lietojumprogrammā apkopo un 

analizē šādus ikdienas mācību procesa datus no E-klases: individuālo sarunu skaits pa 

klasēm; uzvedības ieraksti pa visiem mācību priekšmetiem 1. un 2. semestrī; gada 

vērtējumi, 1. semestra vērtējumi, 2. semestra vērtējumi pa visiem mācību priekšmetiem 

visiem izglītojamiem. Kā arī, dati no VIIS par izglītojamo ģeogrāfisko izvietojumu – 

no kādām Latvijas pilsētām pa klasēm skolā mācās skolēni.  
 

Direktore          D. Lazda 
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