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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 

Licence Izglītojamo skaits, 

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_409 05.06.2017 212 216 

Pamatizglītības matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas 

virziena programma 

21013111 V-8497 25.04.2016 20 19 

Pamatizglītības profesionāli 

orientētā virziena 

programma  

21014111 V_410 05.06.2017 80 78 

Pamatizglītības programma  21017111 V_3634 14.08.2020 157 152 

Pamatizglītības otrā posma 

(7.-9.klase) izglītības 

programma  

23011111 V_7 07.10.2009 83 86 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

31011011 V-8498 26.04.2016 20 15 

Vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena programma 

31013011 V-337 07.10.2009 29 33 

Vispārējās vidējās izglītības 

programma  
31016011 V_3053 03.07.2020 127 125 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai 

un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par izglītojamiem, kuri 

uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa notikusi 10 ģimenēm, no kurām 8 izglītojamie ir bēgļi no 

Ukrainas; 

1.2.2. izglītības iestādes maiņa notikusi 8 gadījumos, kuru galvenais iemesls ir 

vēlme mācīties tālmācības izglītības programmā; 

1.2.3. 2 gadījumos iemesls izglītības iestādes maiņai ir prioritāšu maiņa 

(izglītojamais nevēlas turpināt mācības izglītības programmā ar 

paaugstinātiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā); 

1.2.4. ir saņemti dažu vecāku iesniegumi par vēlmi mainīt klases kolektīvu, kas 

skaidrojams ar atsvešināšanos un citu draugu iegūšanu attālinātā mācību 

procesa laikā. 

  



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 nekā 1 mēnesi) 2021./2022. 

māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

nav Ilgstošas pedagoga darba 

nespējas laikā nodrošināt 

noteikto mācību priekšmeta 

apguvi 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

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

7 Izglītības psihologs, 

logopēds, sociālais 

pedagogs, bibliotekāri, skolu 

māsa  

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

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 – starts jauniešu izaugsmei un izcilai nākotnei. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības: 

● cieņa – cienām sevi, savu ģimeni un līdzcilvēkus, ko apliecinām ar savu attieksmi un 

rīcību. Mēs esam atvērti pozitīvai sadarbībai, pieklājīgi un toleranti pret līdzcilvēkiem; 

● atbildība – esam atbildīgi par savu rīcību un vārdiem, par savas rīcības sekām. Mēs esam 

līdzatbildīgi par ģimnāzijā un sabiedrībā notiekošo; 

● mērķtiecība – katrs var sasniegt izcilību kādā jomā ar gribu un neatlaidīgu darbu. 

Mērķtiecību ģimnāzijā apgūst ikviens, plānojot savu darbu un sasniedzot izvirzīto 

mērķi. 

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 
Veicināt 

pedagogu 

sadarbību un 

pilnveidot 

pedagogu 

profesionālo 

kompetenci. 

Kvalitatīvi 

1. Pedagogi ģimnāzijā sadarbojas 

metodiskajās kopienās, apspriežas par 

izglītības iestādes prioritātēm, 

uzdevumiem, pilnveidotā mācību 

satura un pieejas īstenošanu 

izglītojamiem, problēmām, meklē 

risinājumus; iesniedz priekšlikumus 

vadības komandai, atbildīgi iesaistās 

dokumentu izstrādē, sadarbojas ar 

izglītības metodiķēm. 

2. Pedagogi sadarbojas pasākumu 

organizēšanā, vadīšanā, projektu 

īstenošanā, stundu plānošanā, īstenojot 

starppriekšmetu saikni, u.c. 

3. Pedagogi atbildīgi plāno savu 

profesionālo kompetenci, izvēlas 

kursus pēc individuālajām vajadzībām 

(personalizēta tālākizglītība), kā arī 

vada meistarklases, darbnīcas, 

popularizējot vērtīgo pieredzi novada, 

 
1. Sasniegts, jo, visām iesaistītajām pusēm 

sadarbojoties, izveidoti skolas iekšējās 

kārtības noteikumi, mācību sasniegumu 

vērtēšanas noteikumi, attālinātā mācību 

procesa noteikumi u.c. dokumentācija, 

veidojot vienotu izpratni par izglītības 

jautājumiem. 

2. Daļēji sasniegts, jo īstenoti dažādi 

starppriekšmetu projekti, piemēram, Dzejas 

dienas “ČadaRainis”, sadarbības projekti 

eksaktajās mācību jomās, kultūras izpratnes 

un pašizpausmes mākslā (skolēnu darbu 

izstāde), bet attālināto mācību dēļ ne visas 

idejas tika īstenotas. Sadarbojoties 

metodiskajās kopienās, tika izplānots 

skolas dzimšanas dienas mēnesis, kurā 

uzsvērtas ģimnāzijas vērtības: cieņa, 

atbildība, mērķtiecība. Starppriekšmetu 

saikne tika izveidota, sadarbojoties  Zemes 

dienas aktivitātē. 



Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav 

sasniegts) un komentārs 
reģiona un valsts līmeņa semināros, 

kursos, konferencēs. 

3. Sasniegts. Pedagogi savā pašvērtējumā 

mācību gada noslēgumā augsti novērtē, ka 

skolas vadība atbalsta profesionālo 

pilnveidi, lai veicinātu individuālo 

izaugsmi, plāno to nākamajam mācību 

gadam, norādot vēlmes. 

Kvantitatīvi 

1. Regulāras pedagogu sanāksmes un 

nodarbības (reizi nedēļā). 

2. Organizētas metodiskās dienas (2 reizes 

gadā). 

3. Pedagogu savstarpēja stundu vērošana un 

analīze, pozitīvās pieredzes ieviešana savās 

stundās. 

4.Kursu piedāvājumi ģimnāzijā; 

daudzveidīgas pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides programmas 

(turpmāk – PPKPP). 

 
1., 2.Daļēji sasniegts, jo skolotāju slodzes 

palielināšanās (pandēmijas laikā darba 

nespējas, kolēģu aizvietošanas u.c.) dēļ 

ietekmēja tikšanās biežumu, pasākumu 

regularitāti. Metodiski strādāts pie skolēnu 

argumentācijas prasmju attīstīšanas. 

Īstenota metodiskā diena, sadarbojoties ar 

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas 

pedagogiem, vadot meistarklases un 

organizējot diskusijas fokusgrupās. 

3. Daļēji sasniegts. Stundu vērošana tika 

īstenota reizi semestrī.  

4. Sasniegts, jo ģimnāzijā īstenotas 

4 PPKPP; apmēram 95% pedagogu 

apguvuši 1-5 PPKPP gadā. Lielākoties 

pilnveidotas digitālās prasmes, apgūti 

daudzveidīgi digitālie rīki, kuri izmantoti 

gan attālinātajā mācību procesā, gan 

klātienes nodarbībās, kā arī uzsāktas vai 

turpinātas programmas, lai īstenotu 

pilnveidoto mācību saturu un pieeju. 

Pilnveidot katra 

darbinieka un 

izglītojamā 

izpratni par 

personības 

pārmaiņu attīstību 

un tās 

veicinošiem 

paradumiem. 

Kvalitatīvi 

Darbinieki, izglītojamie un vecāki apzinās, 

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 ievērot tos ikdienā. 

 

Daļēji sasniegts, ir labas iestrādes, daļa 

pedagogu veiksmīgi realizē pārmaiņu 

procesu savās klasēs (klases stundās), 

saprotot, ka tas ir nozīmīgs atbalsts 

personības izaugsmē, bet process ir 

attīstāms ilgtermiņā, paplašinot ietekmes 

loku visās klašu grupās, sistemātiski 

iekļaujot paradumus visu mācību 

priekšmetu stundās, citās aktivitātēs. 

Pedagogi un izglītojamie ir izvērtējuši 

savus paradumus, strādā pie to maiņas. 

Skolēnu pašpārvaldē tiek strādāts pie līderu 

prasmēm: jaunieši iniciē pasākumus, 

aktivitātes un projektus, piemēram, 

Labbūtības ceļakarte skolā, “Esi līderis!” 

Kvantitatīvi 

1.Regulāras pārmaiņu procesa “Līderis 

manī” nodarbības pedagogiem, 

tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem. 

2.Skolēniem nodarbības notiek reizi 

mēnesī. 

 
1.Daļēji sasniegts, jo 80% darbinieku ir 

iesaistījušies nodarbībās. 

2.Pedagogu vadībā skolēniem 

nepieciešamas nodarbības vēl biežāk, lai 

pārmaiņas notiktu efektīvāk.  

Attīstīt 

izglītojamo 

radošās spējas, 

Kvalitatīvi 

1. Efektīvi tiek īstenota pamatizglītības 

programma ar paaugstinātiem 

 

1., 2.Sasniegts, jo ģimnāzijā, izkopjot 

kultūras un skolas vērtības, tradicionāli tiek 



Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav 

sasniegts) un komentārs 
sekmēt 

individuālo 

muzikālo talantu, 

spēju izteikt sevi 

mākslinieciskajā 

pašdarbībā, 

mērķtiecīgi 

īstenojot 

profesionāli 

orientētu 

(mūzikas) 

izglītības 

programmu. 

sasniedzamajiem rezultātiem (mūzikā). 

Skolēni apgūst individuālo instrumentspēli, 

piedalās koncertos, skatēs, konkursos, 

parādot savas radošās spējas, talantu un 

gūstot augstus sasniegumus. 

2. Ģimnāzijā darbojas ansambļi, kori. 

organizēti koncerti, kuros uzstājas visi 

kolektīvi (ansambļi, kori, popgrupas), 

piemēram, Mūzikas nedēļa, audzēkņu 

vakari, koncerts “Brīvs kā putns”, koru 

koncerts “Uz pirkstu galiem” u.c. 

Pasākumus apmeklē arī vecāki un gūst 

gandarījumu par bērnu radošo veikumu, 

izaugsmi un skolotāju ieguldījumu. 

Tukuma novada olimpiāde/konkurss 

“Muzicē un saceri” (divas 1.vietas, 3.vieta).  

Kurzemes novada vispārizglītojošo skolu, 

ar augstāk sasniedzamajiem rezultātiem, 

komandu olimpiāde mūzikā (1.pakāpe 6.a 

klases komandai). 

Kvantitatīvi 

Ģimnāzijā ir profesionāli pedagogi, kuri 

vada skolēniem individuālās 

instrumentspēles nodarbības, interešu 

izglītības programmas, vada Tukuma un 

citu novadu pedagogiem profesionālās 

kompetences pilnveides programmas, lai 

veicinātu skolēnu lietpratību kultūras 

izpratnes un pašizpausmes mākslas jomā 

(mūzikā). 

 

Sasniegts. Ģimnāzijā strādā 16 ar mūzikas 

novirzienu saistīti pedagogi, no tiem 13 ir 

individuālās instrumentspēles pedagogi. 

I Starptautiskais Alfrēda Feila jauno 

dziedātāju tautas dziesmu konkurss. 

(6 skolēni: divas 1.pakāpes, divas 

2.pakāpes un divas 3.pakāpes). 

Jāņa Zābera piemiņai veltīts zēnu vokālistu 

konkurss “Aiviekstes lakstīgalas – 2022” (3 

skolēni: 2. un 3.vieta). 

Latvijas vispārizglītojošo skolu ar mūzikas 

profesionāli orientētā virziena programmas 

apguvi jauno pianistu XXV(V) 

festivāls/konkurss (6 skolēni, visiem 

1. pakāpes). 

Instrumentālo ansambļu konkurss skolām 

ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem 

mūzikā (astoņi instrumentālie ansambļi: 

četras 1. pakāpes un  četras 2. pakāpes 

godalgas). 

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 

Turpināt 

pedagogu 

sadarbību 

fokusgrupās un 

mērķgrupās, 

veicinot 

pedagogu un 

izglītojamo 

lietpratību. 

Kvalitatīvi 

1. Pedagogi sadarbojas efektīvu mācību stundu 

plānošanā, īsteno starppriekšmetu saikni un caurviju 

prasmes. 

2. Mācību procesā īsteno diferenciāciju, 

individualizāciju un personalizāciju, piedāvājot dažādu 

izziņas līmeņu uzdevumus atbilstoši izglītojamo 

mācīšanās vajadzībām, spējām. 

3. Veiksmīgi sadarbojoties valsts pārbaudījumu 

mācību priekšmetu pedagogiem, centralizētajos 

 



Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav 

sasniegts) un komentārs 

eksāmenos (turpmāk - CE) (eksaktajos mācību 

priekšmetos) vērojama izaugsme līdz 5%, salīdzinot ar 

mācību gada rezultātiem. Skolas kopprocents CE ir 

augstāks par 10% nekā valsts vidējais kopprocents. 

Kvantitatīvi 

1.76-90% pedagogu aktīvi un produktīvi sadarbojas, 

veicinot izglītojamo sasniegumu izaugsmi. 

2.Notiek pedagogu savstarpēja mācību stundu 

vērošana ar atgriezeniskās saites sniegšanu (100% 

pedagogu to realizē 2 reizes semestrī), metodiķi 

organizē sarunas fokusgrupās (vairākas reizes gadā). 

3. 51-70% stundās tiek realizēta diferenciācija, 

individualizācija un personalizācija, kas ietekmē 

skolēnu sasniegumu dinamiku, salīdzinot ar 

iepriekšējo mācību gadu. 

 

Turpināt 

pilnveidot katra 

izglītojamā 

izpratni par 

personības 

pārmaiņu 

attīstību, veidot 

izglītojamo 

pozitīvu 

attieksmi, 

izkopjot tikumus: 

atbildība un 

drosme. 

Kvalitatīvi 

Izglītojamie grib un spēj paredzēt savas izvēles un 

rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu 

un brīvību. Izglītojamie spēj novērtēt situāciju un 

rīkoties cieņpilni, ir proaktīvi un izlēmīgi. Izglītojamie 

izjūt lepnumu un piederību skolai. 

 

Kvantitatīvi 

1.Ieviestas 2 klases stundas nedēļā, vienā mērķtiecīgi 

īstenojot pārmaiņu procesa “Līderis manī” nodarbības. 

2. Vismaz 80% izglītojamo aktīvi iesaistās skolas 

dzīves veidošanā, piedalās pasākumos, izrāda 

iniciatīvu, lepojas ar savu veikumu. 

 

Īstenot 

pamatizglītības 

programmu ar 

augstākiem  

sasniedzamajiem 

rezultātiem 

mūzikā un 

sasniegt augstus 

rezultātus; 

izvērtēt 

vispārējās 

vidējās izglītības 

programmas 

piedāvājumu. 

Kvalitatīvi 

1.Izglītojamie atbildīgi un mērķtiecīgi  attīsta un 

pilnveido savas radošās spējas, talantu, ar prieku 

uzstājas mākslinieciskajā pašdarbībā, tai skaitā 

kolektīvajā muzicēšanā, gūst augstus sasniegumus 

olimpiādēs, konkursos, festivālos. 

2. Vispārējās vidējās izglītības programma tiek 

pilnveidota, ņemot vērā aktuālos pētījumus pedagoģijā 

un nozarē, izglītojamo un vecāku pieprasījumu. 

 

Kvantitatīvi 

1. 100% izglītojamo, kuri apgūst programmu ar 

augstākiem  sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā, 

piedalās koncertos, dzied, muzicē, sekmējot personības 

attīstību un kultūras vērtību saglabāšanu. 

1. Visu 11. un 12. klašu izglītojamo CE rezultātu 

analīze turpmākajam darbam izglītības programmu 

īstenošanā. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

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



Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Ģimnāzijai ir skaidri izglītības programmu mērķi un 

sasniedzamie rezultāti. Pedagogi iesaistās sarunās, izsaka 

priekšlikumus metodiskajās kopienās, pieņem kopējus lēmumus 

un analizē rezultātus. Izglītojamajiem iestājoties skolā, vecāki 

tiek iepazīstināti ar izglītības programmām, skolas mērķiem un 

uzdevumiem, sasniegumiem, vērtībām u.c. Informācija ir 

publiski pieejama ģimnāzijas tīmekļvietnē. 

Skolai ir sistēma optimālu mācību rezultātu sasniegšanai 

izglītojamajiem ikdienas mācību procesā. 

Izglītojamo mācību sasniegumus veicina formatīvās vērtēšanas 

sistēma (FV ir iespējams uzlabot). 

Konkrētāk noteikt mērķi mācību satura apguves 

rādītājiem katras īstenotās izglītības 

programmas noslēgumā, piemēram, 

pamatskolas posma noslēgumā, CE (papildu 

uzmanību vēršot uz padziļinātajiem kursiem, uz 

STEM jomu). 

Ģimnāzijā ir izglītojamo zināšanu, prasmju un kompetenču 

diagnostikas sistēma pārejas posmos (tiek rakstīti skolas 

diagnosticējošie darbi mācību priekšmetos, kuros ir valsts 

pārbaudījumi). Dati tiek analizēti, pēc tiem izstrādāts stundu 

tematiskais plānojums. Izglītojamo rezultāti tiek salīdzināti ar 

iepriekšējā mācību posma noslēguma rezultātiem. Vairāk nekā 

pusei ir novērojams progress. 

Veicināt progresu, palielināt izglītojamo skaitu 

ar augstiem rezultātiem. 

Augsti sasniegumi CE vairākus gadus pēc kārtas ir angļu, 

latviešu, krievu valodā, ķīmijā. Prioritārajās jomās ir augsti 

sasniegumi arī olimpiādēs, konkursos (īpaši kultūras izpratnes 

un pašizpausmes mākslā jomā - mūzikā, vizuālajā mākslā u.c.) 

un sacensībās. Vairāki pedagogi ir ļoti veiksmīgi patstāvīgi 

attīstījuši izglītojamos, kuri guvuši augstus sasniegumus 

novada, reģiona, arī valsts līmenī. 

Izstrādāt sistēmu, kā izaudzināt nākamos 

izglītojamos ar augstiem sasniegumiem, 

piemēram, plānojot papildu nodarbības, 

paredzēt tam finansējumu. 

Audzināšanas darbā iesaistās visas mērķgrupas. Izglītojamie 

apgūst pilsoniskās līdzdalības pieredzi. Piedalās Erasmus+ 

projektos, skolā aktīvi darbojas skolēnu parlaments. Jaunieši 

iesaistās dažādos pasākumos, akcijās un tos organizē. Notiek 

tematiskie koncerti. Skolā tiek ieviests pārmaiņu process 

“Līderis manī”, vairākus gadus īstenota programma “MOT”. 

Izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja organizēt, vadīt un 

izvērtēt pasākumus (Zinību diena, mūzikas nedēļa, skolas 

dzimšanas diena, Ģimenes dienas koncerts, izlaidumi u.c.). 

Mērķtiecīgi turpināt īstenot pārmaiņu procesu 

“Līderis manī”, veicināt līderismu visās klašu 

grupās, izkopt tikumus, īpaši akcentējot 

atbildību un drosmi, cieņpilnu attieksmi katram 

pret sevi un citiem. 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Ģimnāzijā ir izstrādāts rīcības plāns iekļaujošas mācību vides 

nodrošināšanai. Identificējot problēmu, tūlītēju palīdzību sniedz 

atbalsta personāls. 1. semestrī mērķtiecīgi tiek organizēts jauno 

klašu kolektīvu adaptācijas process. Vadības komandas pārstāvis 

vēro izglītības procesu dienas garumā, iejūtoties “izglītojamo 

kurpēs”. Iegūtie dati tiek analizēti turpmākajam darbam. 

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl.) jaunieši piedalās programmas 

MOT nodarbībās, kas sekmē  veselīgas savstarpējās attiecības, 

drošu klases vidi, iekļaujošu skolas kultūru un ilgtspējīgas, 

atbalstošas vietējās kopienas. 

2.Ģimnāzija uzņēmusi 8 ukraiņu bērnus, kuri veiksmīgi iekļāvušies 

sociālajā vidē. Tika izstrādāta sistēma un adaptācijas novērošana. 

Izmantot izstrādāto iekļaušanas procesa 

identificēšanas risku sistēmu, kas nodrošinātu 

tūlītēju problēmas risinājumu. 

Sadarbībā ar starpkultūru organizācijām un 

citām izglītības iestādēm, pilnveidot savu 

pieredzi iekļaujošās mācību vides 

nodrošināšanā. 

  



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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Ģimnāzijā dažādām mērķgrupām pamatā ir līdzīga izpratne 

par faktoriem, kuri ietekmē izglītības pieejamību. 
Izvērtēt izglītības programmas piedāvājumu 

vispārējās vidējās izglītības posmā, tā atbilstību 

izglītojamo spējām (CE datu analīze), 

vajadzībām un interesēm, sabiedrības 

vajadzībām.  
Pēc nepieciešamības ģimnāzijas izglītojamajiem tiek 

organizēta mājmācība, attālinātās mācības, izstrādāts 

individuālais programmas apguves plāns. 

Nepieciešams uzlabot vidi, lai, piemēram, 

izglītojamais ar invaliditāti/pārvietošanās 

grūtībām spētu brīvi izmantot nepieciešamās 

telpas, justies droši un pilnvērtīgi iegūt 

kvalitatīvu izglītību. 
Skola īsteno projektu individuālo kompetenču attīstībai,  

PuMPuRS”, nodrošinot papildu atbalstu mācībās, piemēram, 

papildu konsultācijas, mācības  skolotāja palīga vadībā. 

Notiek sadarbība ar vecākiem, novada izglītības pārvaldes 

atbalsta dienestu, sociālo dienestu. Mācības priekšlaicīgi tiek 

pārtrauktas ļoti reti.  

Turpināt organizēt preventīvas aktivitātes, 

veicināt vecāku atbildību un vēl produktīvāku 

sadarbību ar pedagogiem. 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Pedagogi un atbalsta personāls ir izstrādājuši iekšējās 

kārtības un drošības noteikumus, kuros ir izstrādāti soļi, kā 

rīkoties pārkāpumu gadījumos. Vecāki par tiem ir informēti, 

izglītojamie regulāri tiek instruēti, pārrunās izprot noteikumu 

nozīmi. Ir veikta evakuācija. Noteikumi katru gadu tiek 

izvērtēti, atjaunoti un ieviesti, lai veidotu ģimnāzijas vērtībās 

balstītu drošu, pozitīvu vidi. 

Veicināt visu ģimnāzijas darbinieku konsekventu 

iekšējās kārtības un drošības noteikumu 

ievērošanu, rīcību problēmsituācijās. 

Iekšējās kārtības noteikumos ir izstrādāts algoritms rīcībai 

fiziskās drošības apdraudējumu gadījumos. Ja rodas 

pārkāpumi, tie tūlīt tiek risināti (iesaistās klases audzinātājs, 

sociālais pedagogs, psihologs, pēc nepieciešamības 

administrācija). Dati tiek analizēti, tiek veikts preventīvais 

darbs, iesaistot klases stundās skolas medmāsu, citas 

institūcijas pārstāvjus. 

Ģimnāzijas gaiteņos, pagalmā ir uzstādītas video 

novērošanas kameras, kurās iespējams fiksēt pārkāpumus. 

Tās kalpo arī preventīvos nolūkos. 

Pilnveidot novērošanas sistēmu visā skolā. 

Turpināt stiprināt sociālā pedagoga lomu, 

piesaistot vēl vienu darbinieku. 

Skolas saimei ir vienota izpratne par faktoriem, kas ietekmē 

emocionālo drošību izglītības vidē. Pedagogi piedalījušies 

supervīzijās. Pedagogiem un vecākiem tiek organizētas 

psihologa lekcijas. Izglītojamajiem pieejams atbalsta 

personāls. 

Turpināt pilnveidot skolas organizācijas kultūru, 

organizēt izglītojošus seminārus par aktuālām 

tēmām, pievērst lielāku uzmanību sociāli 

emocionālās mācīšanās kultūrai. 

Vienotu kopienas sajūtu veicina ģimnāzijā organizētie 

pasākumi, piemēram, skolas dzimšanas diena, klases un 

pedagogu ekskursijas, pārgājieni, labdarības u.c. akcijas, 

koncerti, pasākums “Ģimnāzijas lepnums”, sarunas. 

Vienotas vērtības tiek stiprinātas ikdienas darbā, piemēram, 

sarūpējot nelielu pārsteigumu. Skolā mācījās 8 ukraiņu bērni, 

kuriem pedagogi sniedza atbalstu. 

Stiprināt lielā kolektīva saliedētību kopīgos 

pasākumos, ikdienā veicināt visu iesaistīto 

personu atbildību, uzticēšanos, atvērtību 

sarunām. 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Ģimnāzijai ir atbilstošs dažādu materiāltehnisko resursu klāsts. 

Pedagogiem ir iespēja pieteikt savas vēlmes finansu plānošanas 

koplietošanas dokumentā “Inventāra un mācību līdzekļu 

Nepieciešams uzlabot materiāltehnisko bāzi 

visām mācību jomām, īpaši padziļinātā kursa 



pieprasījums 2022. gadā”. Pieejamā budžeta ietvaros tiek 

nodrošināta materiāli tehniskā bāze. 
apguvei (ne tikai STEM, kur ir labāks 

nodrošinājums). 
IKT infrastruktūra tiek regulāri pilnveidota. IKT tiek veiksmīgi 

integrētas mācību procesā, jo pedagogi apgūst daudzveidīgus 

digitālos rīkos, lai attīstītu gan savas, gan izglītojamo digitālās 

prasmes. Ģimnāzija klātienes un attālinātajām mācībām izmanto 

E-klasi, uzdevumi.lv, soma.lv. letonika.lv pakalpojumu. Tiek 

ieviestas digitālās sistēmas saziņai, dokumentu un materiālu 

glabāšanai. 

Nodrošināt stabilu, kvalitatīvu brīvpieejas 

internetu visās ģimnāzijas telpās. 

Efektīvi izmantot skolo.lv vides iespējas 

mācību procesā, dokumentu un materiālu 

glabāšanai un pieejamībai. 

Ir jāpiesaista finansējums, lai līdz 2024. 

gadam 10.-12. klašu posmā varētu nodrošināt 

visus izglītojamos ar portatīvajiem datoriem. 
Ģimnāzijā tiek analizēta iekārtu izmantošana un tās biežums. 

Koplietošanas iekārtas ir savienotas vienotā lokālā tīklā, tādējādi 

tiek efektīvi izmantotas.  

Nepieciešams turpināt atjaunot IT iekārtas 

(piemēram, videoprojekcijas iekārtas), lai tās 

atbilst mūsdienu iespējām.  
Pakāpeniski tiek atjaunotas telpas, lai mācību un darba vide būtu 

mūsdienīga, veicinātu labsajūtu un jēgpilnu mācīšanos. Ir iespēja 

vienai klasei organizēt āra nodarbības skolas pagalmā. 

Nepieciešams papildu finansējums, lai 

atjaunotu mēbeles, piemēram, ergonomiskus, 

viegli pārvietojamus, daudzfunkcionālus 

galdus un krēslus, u.c.; Nepieciešams uzlabot 

ventilācijas sistēmas energoefektīvai 

lietošanai, nepieciešams ierīkot papildu sporta 

ģērbtuves saistībā ar palielināto stundu skaitu. 

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

4.1. Erasmus+ KA1 projekts “Cieņpilnas un sociāli atbildīgas sadarbības nozīme skolas 

kultūras veidošanā”. Projekta mērķis: ikviena ģimnāzijas saimes dalībnieka iesaiste 

organizācijas kultūras veidošanā, stimulējot pozitīvu skolas mikroklimata attīstību, 

veicinot gan pedagogu, gan izglītojamo sociāli atbildīgu un cieņpilnu sadarbību. Iegūtā 

pārnese: pedagogu un izglītojamo mobilitātes sadarbības valstīs un iegūtās pieredzes 

iedzīvināšana ģimnāzijas ikdienā.  

4.2. Erasmus+ KA2 projekts “Brīvprātīgais darbs un aktīva pilsoniskā līdzdalība”. Projekta 

mērķis: veicināt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību, radīt iespēju izglītojamajiem 

iedziļināties Eiropas multikulturālās sabiedrības vērtībās un apzināties sevi kā nozīmīgu 

sabiedrības daļu. Iegūtā pārnese: notikušas mobilitātes 6 sadarbības valstīs, Latvijas 

mobilitātē ģimnāzijas jaunieši guvuši pieredzi aktivitāšu un brīvprātīgā darba 

organizēšanā dažādu kultūru jauniešiem.   

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

5.1.Sadarbība ar Mūžizglītības un kultūras institūtu “VITAE” programmas “Līderis manī” 

realizēšanai. 

5.2.Organizācijas "Oxford University Press" sadarbības partneris angļu valodas testu 

aprobācijā. 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana  

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

6.1.1. Atbalsts audzināšanas darbā, veicinot aktīvas, brīvas un atbildīgas personas 

attīstību, ņemot vērā skolēnu individuālās spējas un iedzīvinot tikumus: atbildība 

un drosme. 

6.1.2. Godīgas, atbildīgas un cieņpilnas attiecības visā ģimnāzijas saimē.  

6.1.3. Jēgpilni un mērķtiecīgi pasākumi izglītojamo pilsoniskajā, patriotiskajā un 

valstiskajā audzināšanā, uzsverot izglītojamā atbildību pret ģimeni, kopienu un 

valsti.  

6.2. Ģimnāzijā aktualizētas un tiek iedzīvinātas skolas vērtības: cieņa, atbildība un 

mērķtiecība. 

Ģimnāzijas skolēnu parlaments pieteicis un īstenojis jauniešu iniciatīvu projektus saistībā 

ar līderības prasmēm, skolēnu mentālo  veselību un pilsonisko līdzdalību. 

Veiksmīgi tiek ieviests pārmaiņu process “Līderis manī”. 



7. Citi sasniegumi 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

Dalība Starptautiskā pilsoniskās izglītības pētījumā (International Civic and 

Citizenship Education Study, ICCS 2022).  

Atbalsts Ukrainai, realizējot pārmaiņu procesu “Līderis manī”. 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.2.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 

2021./2022. mācību gadu: 

Optimālā līmeņa valsts pārbaudes darbā angļu valodā ģimnāzijas sasniegumi ir par 8,1% 

augstāki par valsts vidējiem rezultātiem,  latviešu valodā - par 6,5% augstāki. Matemātikā 

ģimnāzijas sasniegumi ir par 9,3% zemāki par valsts vidējiem rezultātiem. Valsts pārbaudes 

darbu rezultāti 12. klasēm obligātajos CE ir augstāki par valsts vidējiem rezultātiem: angļu 

valodā par 14,1%, latviešu valodā par 17%, matemātikā par 6,2%. Jāveicina pedagogu 

profesionālā izaugsme un sadarbība ar izglītojamajiem, lai  ikdienas mācību procesā augtu 

mācību motivācija. 

Vislabākie mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos 9. klasē ir latviešu valodā (vid.% 

eksāmenā 75%, valstī - 71,85%) un angļu valodā (vid.% eksāmenā 86%, valstī - 83,48%), 

zemāki sasniegumi Latvijas vēsturē (vid.% eksāmenā 65%, valstī - 69,55%) un matemātikā 

(vid.% eksāmenā 63%, valstī - 65,02%). Izglītības iestādes sasniegumi salīdzināti pēc 

urbanizācijas ar valsts ģimnāziju sasniegumiem (VISC dati). Visos noslēguma pārbaudes 

darbos vidējais vērtējums šajos priekšmetos tikai nedaudz atšķiras no vidējā % vērtējuma valsts 

ģimnāzijām. Jāpilnveido mācību stundas struktūra, lai veicinātu izglītojamo aktīvu mācīšanos 

un domāšanu. Svarīga ir pamatzināšanu nostiprināšana, kas ir bāze nestandarta situāciju 

analizēšanā.  

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

Ņemot vērā situāciju, ka 2021./2022. mācību gadā 9. klašu valsts pārbaudes darbi bija 

pirmo reizi pēc divu gadu pārtraukuma, nav datu, lai varētu veikt secinājumus par 

sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

Visos obligātajos CE ģimnāzijas izglītojamo rezultāti ir augstāki par valsts vidējiem 

rezultātiem. Vislielākā diference ir latviešu valodā un angļu valodā. Izglītojamie vidējās 

izglītības programmas ir apguvuši ļoti labi, neskatoties uz attālināto mācību procesu pēdējos 

mācību gados. Nedaudz mazāka ir diference CE matemātikas rezultātiem. Turpmāk jāveicina 

matemātikas apguve, uzlabojot mācīšanas metodiku, veltot vairāk laika zināšanu un prasmju 

nostiprināšanai un nestandarta uzdevumu risināšanai. 

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

Vidējais vērtējums 3.-12. klasēs - 7,43 norāda, ka līmenis ir ļoti labs, izglītojamie ir 

motivēti mācīties, pedagogi profesionāli vada mācīšanās procesu. No kopējā 3.-12. klašu 

izglītojamo skaita 29,6% ir ar augstiem vidējiem statistiskajiem ikdienas mācību 



sasniegumiem. Tie ir izglītojamie, kas startē mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, vai arī 

tiem ir potenciāls izcilībai. Ģimnāzijā tiek ievērots summatīvo pārbaudes darbu obligātuma 

princips. Jāizveido sistēma, kas veicinātu izglītojamo sasniegumu izaugsmi, kas motivētu 

turpināt izglītību ģimnāzijā un piesaistītu jaunus izglītojamos. 


