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1. Tukuma Raiņa ģimnāzijas 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 

2020./2021. 

māc. g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

2020./2021. 

māc. g. 
Nr. 

Licencēšanas 

datums 

Pamatizglītības otrā posma 

(7.-9. klase) izglītības 

programma 

23011111  V_7 07.10.2009 102 102 

Vispārējās vidējās 

izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma 

31011011  V-8498 26.04.2016 38 38 

Vispārējās vidējās 

izglītības matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas 

virziena programma 

31013011  V-8497 25.04.2016 81 75 

Vispārējās vidējās 

izglītības programma 

31016011  V_3053 03.07.2020 73 72 

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. mācību gadu (31.08.2021.) 

35 Izglītības programmu īstenošanai tika 

nodrošināts nepieciešamais personāls. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk 

nekā 1 mēnesi) 2020./2021. mācību gadu 

- Pedagogu aizvietošana (bērnu kopšanas 

atvaļin.) tika nodrošināta pilnībā visa 

mācību gada laikā. 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021. mācību gadu 

4 

darbinieki 

0,75 likmes izglītības psihologs, 

1 likme medicīnas māsa, 1 likme 

bibliotekārs. 

1.3. Prioritātes un plānotie sasniedzamie rezultāti 2021./2022. mācību gadam 

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

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

vadītājam) 

1.3.1. Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijai: 

Virsmērķis – augstas kvalitātes izglītības process. 

Mērķis – ģimnāzijā ir izveidota vienota, pozitīva, mūsdienīga mācību vide. 

Uzdevumi Sasniedzamais rezultāts 

1. Veicināt pedagogu sadarbību un pilnveidot 

pedagogu profesionālo kompetenci. 

Pedagogi savā praksē sadarbojas (plāno 

starpdisciplināras stundas u. c.), izmanto metodiskajās 

kopienās, stundu vērošanas pieredzes apmaiņas 

procesā vai mācīšanās grupās, vai kursos, semināros 

gūtās atziņas, daudzveidīgus metodiskos paņēmienus, 

jaunus digitālos rīkus u. c. efektīva mācību procesa 

īstenošanai. Iegūstot no izglītojamajiem vai kolēģiem 

atgriezenisko saiti par mācīšanās procesa vadīšanu, 

plāno savu turpmāko profesionālās kompetences 

pilnveidi. Izglītības metodiķi nodrošina kursu 

pieejamību atbilstoši pedagogu vajadzībām un sniedz 

metodisko atbalstu. 

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=65568&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


2. Pilnveidot katra darbinieka un izglītojamā izpratni 

par personības pārmaiņu attīstību un tās 

veicinošiem paradumiem. 

Darbinieki un izglītojamie zina, ka personības 

pilnveides process ir balstīts uz efektivitātes 

principiem un veiksmīgu cilvēku septiņiem 

paradumiem, mācās izvirzīt mērķi, plānot laiku un 

savu darbu, uzņemties iniciatīvu, būt proaktīviem, 

novērtēt stiprās puses, veidot cieņpilnu attieksmi u. c., 

kā arī ievēro tos ikdienā. 

3. Izveidot un prast mērķtiecīgi izmantot vienotu 

Moodle vidi. 

Pedagogi un 7.-12. klašu izglītojamie izmanto vienotu 

Moodle vidi ērtai, pārskatāmai informācijas iegūšanai 

un nodošanai. 

4. Turpināt pilnveidotā mācību satura un pieejas 

īstenošanu 1., 2., 4., 5., 7. 8., 10. un 11. klasēs, 

radīt izglītojamajiem pozitīvu attieksmi un interesi 

par apgūstamo mācību saturu. 

Pedagogi īsteno standartā sasniedzamos rezultātus 

mūsdienīgā mācību vidē, regulāri akcentējot 

pašvadītās mācīšanās nozīmi, atbildību un izziņas 

prieku, dažādojot metodiskos paņēmienus un digitālos 

rīkus.  

5. Attīstīt izglītojamo radošās spējas, sekmēt 

individuālo muzikālo talantu, spēju izteikt sevi 

mākslinieciskajā pašdarbībā, mērķtiecīgi īstenojot 

profesionāli orientētu (mūzikas) izglītības 

programmu. 

Izglītojamie attīsta savas radošās spējas, piedalās 

pasākumos, olimpiādēs un konkursos, parādot savu 

talantu un gūstot atzinīgu novērtējumu. 

6. Pilnveidot izglītojamo prezentēšanas un 

argumentācijas prasmes. 

Izglītojamie, ievērojot vecumposmu īpatnības, prot 

veidot pārliecinošus argumentus, pārzinot dažādus 

pamatojuma veidus atbilstoši komunikācijas mērķim, 

situācijai gan humanitāro, gan eksakto mācību jomās, 

kā arī pilnveido prezentēšanas prasmes. 

1.3.2. Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas direktorei: 

Prioritāte – ģimnāzijas vadības komandas darba efektivizācija. 

Mērķis – nodrošināt izglītības iestādes funkciju realizēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem 

uzdevumiem. 

Sasniedzamais rezultāts Uzdevumi 

1. Kopveseluma pieejas īstenošana 

vadības komandas darbā 

1.1. Vadības funkciju analīze. 

1.2. Pienākumu un atbildības jomu deleģēšana, realizējot sinerģiju 

izglītības procesā starp mācību, audzināšanas, tehnoloģiju jomu. 

1.3. Sakārtot saimniecisko jomu, precizējot katra darbinieka funkcijas 

apvienotajā izglītības iestādē. 

2. Aktualizēti iekšējie normatīvie 

akti apvienotajā izglītības iestādē 

2.1. Operatīvās informācijas sagatavošana un sniegšana 

izglītojamajiem, vecākiem, pedagogiem E-klasē. 

2.2. Visu mērķgrupu iesaiste ģimnāzijas iekšējo normatīvo aktu 

aktualizācijā. 

2. Tukuma Raiņa ģimnāzijas darbības pamatmērķi  

2.1. Izglītības iestādes misija – kompetenču pieejā balstītas konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana 

progresīvu pedagogu vadībā, izmantojot mūsdienīgu mācību procesu, attīstot augstu saskarsmes un 

uzvedības kultūru. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – starts jauniešu izaugsmei un izcilai nākotnei. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības – cieņa, atbildība, izaugsme un mērķtiecība. 

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

Virsmērķis – iegūt valsts ģimnāzijas statusu. 

Mērķis - veicināt skolēnu individuālo izaugsmi.  

Uzdevumi Sasniegtais rezultāts 

1. Uzsākt pilnveidotā mācību satura un pieejas 

īstenošanu 7. un 10. klasēs. 

7. un 10. klasēs veiksmīgi īstenots pilnveidotais mācību saturs 

un pieeja, balstoties uz Skola2030 izstrādātajām 

paraugprogrammām un mācību materiāliem. Pedagogi ir 

izveidojuši un īstenojuši tematiskajā plānojumā ietvertos 

skolēniem sasniedzamos rezultātus, radījuši jaunus mācību 



materiālus atbilstoši klasei, izvērtējuši gadā paveikto 

pašvērtējumā un izpratuši, kas pilnveidojams nākamajā 

mācību gadā. 

2. Sniegt atbalstu skolēniem mācību stundās, 

mērķtiecīgi gatavoties olimpiādēm, 

konkursiem, valsts pārbaudījumiem, īpaši 

centralizētajiem eksāmeniem, lai rezultāti 

būtu vēl augstāki. 

Pedagogiem piedāvājot skolēniem papildu konsultācijas 

latviešu valodā, matemātikā, svešvalodās, sadarbojoties 

konkrētās mācību jomas kolēģiem, daloties savā starpā ar 

mācību materiāliem, mērķtiecīgi stundās attīstītas konkrētas 

prasmes, skolēnu sasniegumi ir paaugstinājušies un iegūts 

valsts ģimnāzijas statuss.  

3. Turpināt attīstīt skolēnu pašvadītās 

mācīšanās prasmes, aktualizējot jauno 

tehnoloģiju izmantošanu un skolas vērtības, 

īpaši mērķtiecību. 

Attālināto mācību laikā izveidoti dažādi pašvadītās mācīšanās 

uzdevumi katrā mācību priekšmetā, projektu darbi ilgākā 

laikaposmā. Mācību materiāli pieejami, tai skaitā iesniedzami, 

Moodle vidē (Eduspace).  

4. Veicināt skolēnu izpratni, atbildību un 

rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un 

tiesībām un veicināt viņu pilsonisko 

līdzdalību ģimnāzijas, vietējās kopienas un 

valsts dzīvē. 

Skolēni piedalījušies skolas un ārpusskolas aktivitātēs 

(pasākumos, projektos, konkursos u. c.), reflektējuši par 

savām stiprajām pusēm un pilnveidojamo, rakstot 

pašvērtējumus, sadarbības izvērtējumus. Tiek izvērtēta 

skolēnu izaugsme, kas tiek atbalstīta (“Skrīnes balva 

skolēniem” par individuālo  izaugsmi mācību gadā, kā arī 

ikmēneša balva par augstiem skolēnu sasniegumiem un 

pilsonisko līdzdalību).  

5. Pilnveidot skolotāju profesionalitāti 

semināros, kursos un kopējās nodarbībās un 

turpināt sadarbību ar skolēniem, 

skolotājiem, klašu audzinātājiem, vecākiem, 

lai nodrošinātu kvalitatīvu un emocionāli 

pozitīvu darba un mācīšanās vidi. 

Organizētas nodarbības/sanāksmes ģimnāzijas pedagogiem 

kopējā vai nelielās mācīšanās grupās par digitālajiem rīkiem, 

pilnveidoto mācību saturu, attālinātā mācību procesa 

organizēšanu (Zoom platformā), pilnveidojot digitālo pratību, 

organizēta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programma “Mūsdienīgs mācību process digitālajā vidē”, 

“Matemātiskās analīzes elementi I”. Organizētas pedagogu 

individuālās sarunas, tikšanās ar vecākiem, skolēniem 

individuālo spēju apzināšanai un problēmsituāciju risināšanai. 

Sniegts atbalsts četriem jaunajiem pedagogiem. 

3. Kritēriju izvērtējums 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Ģimnāzija īsteno pasākumu kopumu, lai sekmētu 

ilgtermiņa pārmaiņas izglītības procesā 

(sinerģiski savijot mācību un audzināšanas 

darbu). Izglītības iestādē ir definēta misija, vīzija 

un vērtības, kuras norāda un sekmē izglītības 

iestādes stratēģisko redzējumu. 

Demokrātiska lēmumu pieņemšana. 

Pilnveidot pašvērtēšanas un attīstības plānošanas 

procesu ģimnāzijā, izmantojot dažādas kvalitātes 

vērtēšanas metodes, kvalitatīvos un kvantitatīvos 

indikatorus. Precizēt (izvirzīt) misiju, vīziju un 

vērtības, kas ir svarīgas apvienotajai izglītības 

iestādei. 

Pilnveidot attīstības plāna izstrādi, iesaistot visas 

mērķgrupas. 

Atbalsts individuālām un kolektīvām iniciatīvām 

ģimnāzijā izvirzīto mērķu sasniegšanā. 

Pilnveidot vadības grupas profesionālās 

kompetences personālvadībā. 

Pilnveidot pedagogu vienotu izpratni par kopīgi 

sasniedzamajiem rezultātiem izglītības iestādē.  

Izglītības iestādes vadītāja veiksmīgi organizē 

un vada vadības komandas darbu, ir jēgpilni 

deleģēti pienākumi.  

Ģimnāzijas direktore iesaistās LIVA, direktoru 

akadēmijā, kas nodrošina informētību izglītības 

attīstības jautājumos, kā arī vada Tukuma novada 

izglītības iestāžu vadītāju padomi.  

Saistībā ar apvienoto izglītības iestādi precizēt 

vadības grupas lomu sadalījumu, sekmēt 

dalīšanos ar labās prakses piemēriem. 

Ģimnāzijas direktore ir izveidojusi 

darbiniekiem zināmu un saprotamu sistēmu, kā 

Meklēt iespējas piesaistīt pašvaldības un citu 

resoru līdzekļus ģimnāzija vides renovēšanai. 



tiek iegādāti nepieciešamie materiāltehniskie 

resursi. 

Papildu resursu (projektu) piesaiste iespēju 

realizēšanai. 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iekšējo normatīvo aktu aktualizācija tiesiskuma 

un rīcības nodrošināšanai. 

Kontroles mehānisma pilnveidošana. Sadarbība 

ar juristu iekšējo normatīvo dokumentu 

pārskatīšanai. 

Tiek izmantota S. Koveja līderības taktikas. 

Lēmumu pieņemšana notiek pēc demokrātijas 

principiem.  

Sekmēt katra darbinieka darba nozīmību un 

atbildību kopējā mērķa sasniegšanai. 

Ģimnāzijas direktore pārdomāti komunicē ar 

dažādām mērķgrupām, nodrošinot tām savlaicīgu 

informāciju un diskusijas. Spēj uzklausīt un sniegt 

personalizētu atgriezenisko saiti. 

Pārskatīt iekšējos komunikācijas veidus (atrast 

efektīvākos) saistībā ar darbinieku skaita 

palielināšanos. 

Rīcības un lēmumu pieņemšanā pauž ētiskās 

vērtības. Ģimnāzijas vērtību regulāra 

aktualizācija ir nozīmīgs pamats skolas vīzijas un 

misijas īstenošanai. 

Pilnveidot ētikas normu izpratni visā ģimnāzijā. 

Aktīva iesaiste un sabiedriskās domas 

pārstāvēšana nozares politikas plānošanas 

procesos pašvaldībā. 

Attīstības prioritātes balstīt uz pašvaldības un 

valsts plānošanas dokumentiem.  

Direktoram ir plašas zināšanas un izpratne par 

audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās 

jautājumos. Digitālo rīku izmantošana ikdienas 

mācību procesā.  

Pilnveidot ģimnāzijas direktores zināšanas un 

paņēmienus par metodikas pieejām, lai sekmētu 

audzināšanu kā integrētu izglītības procesa daļu. 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Sadarbība ar Tukuma novada pašvaldību, 

Tukuma novada Izglītības pārvaldi, kas veicina 

ģimnāzijas mērķu sasniegšanu.  

Nepieciešams pašvaldības atbalsts ģimnāzijas 

ēkas renovēšanai un vides atjaunošanai. 

Ģimnāzijas prioritāšu īstenošanā un attīstības 

sekmēšanā norit sadarbība ar Tukuma Raiņa 

ģimnāzijas atbalsta biedrību. Direktore vada 

Tukuma novada izglītības iestāžu vadītāju 

padomi. 

Sadarbība ar vienu vai vairākām valsts 

ģimnāzijām izvirzīto uzdevumu īstenošanai. 

Ģimnāzija iesaistījusies pārmaiņu procesā 

“Līderis manī”, kas sekmē vienotu organizācijas 

kultūru. 

Pilnveidot sistēmisku darbu ar visām 

mērķgrupām saistībā ar “Līderis manī” 

paradumiem un taktikām, lai stiprinātu vienotu 

izpratni veiksmīga cilvēka priekšnosacījumiem. 

Veicināt abu ēku darbinieku labbūtību un 

sadarbību.  

Pedagogu savstarpējā uzticība profesionālajā 

pilnveidē. Sadarbība starp jaunajiem un pieredzes 

bagātajiem pedagogiem. 

Ģimnāzijas tīmekļa vietnē publicēt mācību 

materiālus ar metodiskiem ieteikumiem to 

izmantošanai saistībā ar metodiskā centra 

funkciju īstenošanu.  

Periodiskas informācijas sagatavošana vecāku 

informētībai gan E-klasē, gan sociālajos tīklos. 

Atvērtība un sadarbība ar vecākiem izglītojamo 

izaugsmei. Tiek izmantotas arī tiešsaistes 

iespējas. 

Informētība un iesaiste skolas attīstības 

plānošanā. 



Ģimnāzijas padomes darbība kopējo mērķu 

sasniegšanai. 

Atbalsts skolēnu pašpārvaldes darbam, jauniešu 

iesaiste pēc pandēmijas atsvešinātības. 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagogiem ir nepieciešamā izglītība un 

profesionālā kvalifikācija izglītības programmu 

īstenošanai. Ģimnāzijā ir sistēma un noteikti 

atbildīgie par  pedagogu izglītību, profesionālo 

pilnveidi. Ģimnāzijai izdodas piesaistīt arī jaunos 

pedagogus. 

Sniegt metodiķa, mentora atbalstu jaunajiem 

pedagogiem, īpaši pirmajā darba gadā. 

Ģimnāzija atbalsta pedagogu studijas un 

profesionālo pilnveidi, tostarp organizējot to 

ģimnāzijā. Tā atbilst normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām un arī aktuālajām 

tendencēm. 

Plānot profesionālo pilnveidi, kas sekmē 

diferenciāciju un darbu ar talantīgiem 

izglītojamajiem. 

Ilgstošas pedagoga prombūtnes gadījumā tiek 

nodrošināta aizvietošana atbilstoši mācību 

plānam. 

Ģimnāzijā nepieciešams pilnveidot pedagogu 

profesionālās kvalitātes novērtēšanas sistēmu, lai 

abām apvienotajām izglītības iestādēm tā būtu 

vienota.  

Pārskatīt pedagogu darba slodzes, piesaistot 

pedagogus, lai izlīdzinātu darba apjomu.  

Pedagogi plāno un īsteno savu profesionālo 

izaugsmi, apmeklējot kursus, seminārus un 

mācīšanās grupu nodarbības. Pedagogu atbalsts 

viens otram, daloties ar mācību materiāliem, 

digitālajām prasmēm u. c 

Apvienotajā kolektīvā diagnosticēt nepieciešamo 

pedagogu profesionālo pilnveidi. 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem 2020./2021. mācību gadā 

Būtiskāko projektu īsa anotācija un rezultāti. 

4.1. Tukuma Raiņa ģimnāzija un Tukuma 2. pamatskola uzsāk pārmaiņu vadības programmu „Līderis 

manī” 2020./2021. mācību gadā. Notikušas darbinieku mācības. Pēc rudens brīvdienām klašu 

audzinātāji iesākuši ievadapmācību skolēniem klases stundās. 

4.2. Erasmus+ programmas KA2 pamatdarbības mobilitātes projekts “Brīvprātīgais darbs un aktīva 

pilsoniskā līdzdalība” sadarbībā ar partneriem (Kipra, Polija, Rumānija, Itālija, Bulgārija). Notikusi 

ģimnāzijas komandas pirmā mobilitāte Kiprā, kas paplašinājusi izglītojamo starpkultūru pieredzi 

un aktualizējusi pilsoniskās atbildības nozīmi, tostarp jaunieši guvuši iedvesmu realizēt citas zemes 

pieredzi Latvijā. 

4.3. Dalība iedvesmojošā un mūsdienīgā motivācijas programmā Latvijas skolu jauniešiem (no 7. līdz 

9. klasei) MOT. Programmas ietvaros notikušas nodarbības MOT treneru vadībā, kā rezultātā 

pusaudži lomu spēlēs praktizē dzīves situācijas un veicina emocionālo inteliģenci.  

4.4. Projekts ”Virtuālais asistents un digitālā platforma literatūras apguvei 7.-9. klases posmā”. Projekta 

īstenotājs ir sabiedrība “Tilde” sadarbībā ar partneriem – Rīgas Imantas vidusskolu un Tukuma 

Raiņa ģimnāziju – izglītības iestādēm, kuras aprobē mācību līdzekli 7.-9. klašu grupā, iesaistot 

vismaz 150 izglītojamos.  

4.5. Projekts “Nākotnes līderu akadēmija” (skolu tīkla “Līderis manī” ietvaros). Stiprinātas jauniešu 

līderības prasmes, zināšanas un vērtības, lai veiksmīgāk veidotu savu dzīvi un profesionālo karjeru, 

tostarp jēgpilni iesaistītos sava novada, Latvijas un Eiropas Savienības attīstības dienaskārtības 

veidošanā. 

4.6. Tukuma novada jauniešu iniciatīvu projekts “Atrodi līderi sevī” Tukuma Raiņa ģimnāzijas un 

Tukuma 2. pamatskolas skolēnu parlamentiem. Projekta ietvarā risināti vides jautājumi, notikušas 

neformālajās aktivitātes un aktualizēta jauniešu mentālā veselība. 



5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. (izglītības programmu īstenošanai) 

Nav attiecināms 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

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

Skolēnu pilsoniskā līdzdalība ģimnāzijas, vietējās kopienas un valsts dzīvē, atbalsts jauniešu 

psihoemocionālās veselības veicināšanai ģimnāzijā. 

6.2. Galvenie secinājumi pēc 2020./2021. mācību gada izvērtēšanas. 

Ģimnāzijā aktīvi darbojas skolēnu parlaments, kas īsteno skolēnu līdzdalību ģimnāzijas un Tukuma 

novada pilsoniskajās aktivitātēs. Skolēnu parlaments veic aptaujas par jauniešu emocionālo 

labsajūtu un organizē atbalsta pasākumus skolēniem un pedagogiem, sadarbojoties ar skolas 

psihologu. Pusaudžu motivācijas programma MOT palīdz veidot drošāku sabiedrību, stiprinot 

jauniešu izpratni un drosmi – drosmi dzīvot, rūpēties un pateikt nē. Pārmaiņu process skolā “Līderis 

manī” palīdz skolēniem būt proaktīviem, uzņemties iniciatīvu un līdzatbildību. Projekta “Nākotnes 

līderu akadēmija” ietvaros jaunieši diskutē kopā ar citu skolu komandām par Latvijas un Eiropas 

nākotni un jauniešu lomu tajā. Turpmākajā plānošanas periodā jāstiprina un jārada jaunas iestrādes 

skolēnu līderu prasmju veidošanā, kā arī jāveicina jauniešu psihoemocionālā veselība. Aktīvi 

jāizmanto iespējas piedalīties projektos, kas veicina līderības prasmes un veicina pilsonisko 

līdzatbildību. 

7. Citi sasniegumi 

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

iestādei svarīgo, specifisko). 

Tukuma Raiņa ģimnāzija lepojas ar izglītojamo sasniegumiem zinātniskās pētniecības darbu izstrādē. 

2020./2021. mācību gadā visi 11. klašu izglītojamie izstrādāja zinātniskās pētniecības darbu. No 

40 darbiem 16 tika izvirzīti Zemgales reģiona konferencei. Rezultāti apskatāmi tabulā: 

2020./2021. mācību gadā nozīmīgākie sasniegumi skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 

konferencēs Zemgales reģiona un valsts posmos 

Nr. Darba autors 
Zinātņu  

nozaru grupa 

Darba 

vadītājs 

Pakāpe 

Zemgales 

reģionā 

Izvirzīts uz 

valsts 

konferenci 

Pakāpe 

valsts 

posmā 

1 Iļja Polozovs Dabaszinātnes 
Anna Beāte 

Būmane 
III pakāpe    

2 Ketija Zaņģe 
Humanitārās un 

mākslas zinātnes 

Anna Beāte 

Būmane 
III pakāpe    

3 
Elza Jomerte Medicīna un 

veselības zinātnes 

Maruta 

Vilumsone 
III pakāpe    

Inta Kaušele 

4 
Klāvs 

Grīnvalds 
Dabaszinātnes 

Reinis 

Ingevics 
III pakāpe     

5 

Anastasija 

Gagiške Humanitārās un 

mākslas zinātnes 

Una 

Bērziņa 

II pakāpe 

iespēja 

studēt 

LLU 

Izvirzīts uz 

valsts 

konferenci 

  
Maksims 

Tretjakovs 

6 Sanija Buta 
Inženierzinātnes un 

tehnoloģijas 

Ilva 

Siliniece 
III pakāpe    

7 
Elizabete 

Bičuša 

Lauksaimniecības, 

meža un 

veterinārās zinātnes 

Maruta 

Vilumsone 
III pakāpe    

8 

Pauls Penders 

Dabaszinātnes 
Toms 

Akmens 
III pakāpe    Eliza 

Rozentāle 



9 
Nikola 

Ķimene 

Humanitārās un 

mākslas zinātnes 
Una Gaile 

II pakāpe 

iespēja 

studēt 

LLU 

Izvirzīts uz 

valsts 

konferenci 

III pakāpe 

10 
Mārtiņš 

Teteris 

Medicīna un 

veselības zinātnes 

Edijs 

Pāvilsons 
III pakāpe    

11 
Monta 

Augule 

Medicīna un 

veselības zinātnes 

Maruta 

Vilumsone 
II pakāpe 

Izvirzīts uz 

valsts 

konferenci 

  

12 
Daiga 

Kroņkalne 

Humanitārās un 

mākslas zinātnes 
Una Gaile 

II pakāpe 

iespēja 

studēt 

LLU 

Izvirzīts uz 

valsts 

konferenci 

  

13 
Karīna 

Radziņa 

Humanitārās un 

mākslas zinātnes 
Una Gaile 

II pakāpe 

iespēja 

studēt 

LLU 

Izvirzīts uz 

valsts 

konferenci 

  

14 
Kitija 

Folkmane 

Humanitārās un 

mākslas zinātnes 
Una Gaile 

II pakāpe 

iespēja 

studēt 

LLU 

Izvirzīts uz 

valsts 

konferenci 

III pakāpe 

15 Diāna Daile 
Humanitārās un 

mākslas zinātnes 

Una 

Bērziņa 

I pakāpe 

iespēja 

studēt 

LLU 

Izvirzīts uz 

valsts 

konferenci 

II pakāpe 

16 Ralfs Šnepsts Sociālās zinātnes 
Anna Beāte 

Būmane 
III pakāpe     

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. 

Kritērijs “Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos” Tukuma Raiņa ģimnāzijā tiek īstenots 

atbilstoši vērtējumam “ļoti labi”. To apliecina šāda informācija. 

2020./2021. mācību gadā Tukuma Raiņa ģimnāzijas izglītojamie kārtoja obligātos valsts pārbaudes 

darbus par vispārējo vidējo izglītību latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā un izvēles pārbaudes 

darbus fizikā, bioloģijā un ķīmijā. 

Obligāto centralizēto eksāmenu rezultāti pēdējos trīs mācību gados apskatāmi attēlā. 

 



Visus trīs mācību gadus Tukuma Raiņa ģimnāzijas izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes 

darbos par vispārējo vidējo izglītību ir augstāki par valsts vidējo kopprocentu. Izglītojamie mērķtiecīgi 

tiek sagatavoti valsts pārbaudes darbiem gan ikdienas mācību procesā, gan papildus organizējot 

fakultatīvās nodarbības un konsultācijas. Līdz ar to vidējais Tukuma Raiņa ģimnāzijas kopprocents 

2018./2019. mācību gadā ir par 11,59%, 2019./2020. mācību gadā par 15,85%. Savukārt 

2020./2021. mācību gadā obligāto centralizēto eksāmenu rezultātu indekss (saskaņā ar 2020. gada 

11. augusta Ministru kabineta noteikumos Nr. 518 norādīto aprēķinu) ir 57,25. 

Kritērija ” Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos” stiprās puses ir šādas: 

• Visaugstākie sasniegumi valsts pārbaudes darbos ir angļu valodā, kur 2020./2021. mācību gadā 

ģimnāzijas rezultāts ir par 15 % augstāks nekā valstī, un latviešu valodā. Savukārt 2019./2020. mācību 

gadā ģimnāzijas rezultāts ir par 21 % augstāks nekā valstī. Līdzīgi rezultāti ir arī 2018./2019. mācību 

gadā.  

• Izglītojamie izvēlas kārtot centralizētos eksāmenus eksaktajos priekšmetos – fizikā, ķīmijā un 

bioloģijā. Šajos priekšmetos rezultāti augstāki par valsts vidējo kopprocentu. Pedagogi iegulda lielu 

darbu ikdienas izglītošanās procesā, sagatavojot izglītojamos eksāmeniem, kā arī jaunieši ir ieinteresēti 

studēt augstskolu programmās ar eksakto virzienu, īpaši medicīnu un farmāciju. 

Kritērija ” Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos” turpmākās attīstības prioritātes: 

• Gatavojot izglītojamos valsts pārbaudes darbiem, lielāku uzmanību pievērst izglītojamo 

lasītprasmes pilnveidei. Visos mācību priekšmetos iekļaut uzdevumus, kas saistīti ar izglītojamo 

patstāvīgu mācīšanos.  

• Pilnveidot izglītojamajiem prasmi risināt uzdevumus, kuros nepieciešams zināšanu lietojums 

nestandarta situācijās. 

  


