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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

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 

 

Pamatizglītības 2. 

posma (7.- 9.klase) 

programma 

23011112   V_1562 

 

01.08.2019 47 43 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena programma 

31011012  V_1564 01.08.2019 25 21 

Vispārējās vidējās 

izglītības humanitārā 

un sociālā virziena 

programma 

31012012  V_1565  01.08.2019   
 

68 56 

Speciālās vispārējās 

vidējās izglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

dzirdes traucējumiem 

31015213  V_1567 01.08.2019 8 8 

Vispārējās vidējās 

izglītības programma 
31016011  V_3515 04.08.2020 48 28 

Speciālās vispārējās 

vidējās izglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

dzirdes traucējumiem 

31015213  V_3692 18.08.2020  7 4 

 

  



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.) 

37 

2 pedagogu ilgstoša 

darbnespēja. Veicām 

pedagogu aizvietošanu 

pieņemot darbā citu 

pedagogu uz darbnespējas 

laiku. 

2.  
Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 
0  

3.  

Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

7  

 

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

rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un 

izglītības iestādes vadītājam) 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – Radīt iespēju katram skolēnam iegūt izglītību, respektējot 

jauniešu dažādās sociālās iespējas, iepriekšējo zināšanu līmeni un dzīves pieredzi. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – nodrošināt iespēju katram skolēnam kļūt 

par izglītotu, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību iekļaujošā sabiedrībā. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – godīgums un cieņpilna 

komunikācija, respektējot dažādību kā resursu, nevis šķērsli. 

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

Prioritātes Sasniegtie rezultāti 

Jaunā mācību satura un pieejas 

ieviešana 10.klasē 

Uzsākta jaunā mācību satura apguve atbilstoši licencētajām 

izglītības programmām.  

Sasniegtie rezultāti atsevišķos gadījumos neatbilst 

izvirzītajām prioritātēm, jo nebija pieejami visi 

nepieciešamie metodiskie materiāli vai arī to publicēšana 

vietnē Skola 2030 kavējās. Nopietnas korekcijas ieviesa arī 

attālinātās mācības. 

Daudzveidīgu mācību metožu, 

metodisko paņēmienu 

pielietošana un pedagogu 

sadarbības veicināšana mācību 

procesā 

• Metodisko un atbalsta materiālu ierobežota  pieejamība 

un attālinātās mācības veicinājušas skolotāju radošumu 

mācību metožu un paņēmienu izvēlē 

• Lai skolēni netiktu pārslogoti attālinātajās mācībās, 

notikusi dažādu mācību priekšmetu skolotāju sadarbība 

gan atsevišķu tematu apguvē, gan plašākā apjomā 

• Ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta finansiālu atbalstu realizēts projekts 

“Zīmju valoda kā mākslinieciskās izpausmes līdzeklis 



un iekļaušanas instruments”, sadarbojoties valodu, 

kultūras un pašizpausmes jomas un interešu izglītības 

pedagogiem. 

Skolēnu mācīšanās prasmju 

pilnveide 

Pilnveidotas un attīstītas skolēnu pašvadītās mācīšanās 

prasmes, pielietojot refleksiju kā domu, rīcības analīzes un 

vērtējumu mācību procesā. 

Atbalsts skolēniem Atbalsta personāls un pedagogi attālinātajā mācību procesā 

un individuālajās klātienes konsultācijās sākot ar 

2021.gada februāri iespēju robežās sniedza individualizētus 

un diferencētus atbalsta pasākumus izglītojamiem ar 

dažādām mācīšanās vajadzībām un psihoemocionālām 

problēmām 

Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveide 

Pilnveidota skolotāju digitālā kompetence, izmantojot 

savstarpējās mācīšanās principus 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājs nodrošina efektīvu savas un 

iestādes darbības pašvērtēšanu un ar to 

saistīto attīstības plānošanu. 

Izglītības iestādes pašvērtēšanas un 

kvalitātes vērtēšanas procesā tiek 

izmantoti kvalitatīvie un kvantitatīvie 

indikatori, regulāri izvērtējot ikgadējo 

prioritāšu īstenošanu, izglītības 

programmu apguves rezultātus un 

audzināšanas darba efektivitāti. 

Izglītības iestādes pašvērtēšanas un 

attīstības plānošanas procesā kopumā ir 

iesaistīta lielākā daļa mērķgrupu, tomēr 

galvenokārt tā ir skolas vadības komanda 

un pedagogi. Atsevišķos gadījumos 

iesaistās arī skolēni, epizodiski – vecāki.  

Analizēt iespējamās izglītības kvalitātes 

vērtēšanas metodes, piemērojot efektīvākās katrā 

konkrētā situācijā un izglītības iestādē kopumā. 

Paplašināt un pilnveidot skolēnu iesaistīšanos 

izglītības iestādes pašvērtēšanā, lai veicinātu 

skolēnos izpratni par viņu atbildību gan par 

mācīšanās procesu, gan mācību sasniegumiem. 

Lai veicinātu demokrātisku lēmumu pieņemšanu, 

jāpaplašina skolēnu vecāku iesaiste izglītības 

iestādes pašvērtēšanā 

Izglītības iestādes vadītājam ir izpratne 

par dažādām personāla vadības metodēm. 

Vadītājs deleģē pienākumus un atbildību 

gan administrācijas darbiniekiem, gan 

pedagogiem un atbalsta personālam. 

Augsti tiek novērtēta darbinieku 

pašiniciatīva visos līmeņos, ja tā atbilst 

skolas stratēģiskajiem mērķiem. Personāls 

ir stabils, profesionāls, iesaistās kopīgi 

definēto mērķu sasniegšanā. Personāla 

mainība pamatā notiek objektīvu iemeslu 

dēļ. Gandrīz 80% pedagoģiskā personāla 

Pilnveidot personāla un visu iesaistīto pušu 

sadarbību, iedzīvinot kopēju stratēģiju, lai 

palielinātu izglītības iestādes spēju pielāgoties 

dažādībai (dažādām mācīšanas un mācīšanās 

vajadzībām), radītu apstākļus, kuros tiek īstenotas 

mācības iekļaujošā vidē un veicinātu izpratni par 

iekļaušanos un iekļaušanu plašākā sabiedrībā. 

 



ieteiktu skolu citiem skolotājiem kā labu 

darba vietu. 

Izglītības iestādē darbojas vadības 

komanda, kurā līdztekus skolas 

administrācijai, atbilstoši konkrētajā 

situācijā definētajiem mērķiem, iesaistās 

arī pedagogi, atbalsta personāls, skolēni 

un vecāki. Nospraustie mērķi tiek 

aktualizēti, atbilstoši situācijai, 

sasniedzamos rezultātus saskaņojot ar 

izglītības iestādes dibinātāju Rīgas domi. 

Pilnveidot skolēnu mācību motivēšanas sistēmu, 

lai ikdienas mācību sasniegumi veicinātu 

atbilstošu vērtējumu valsts pārbaudes darbos 

(turpmāk tekstā – VPD). 

Paplašināt iespējas skolēniem, kuriem ir zemi 

sasniegumi atsevišķās akadēmiskajās jomās, 

apliecināt savas spējas un prasmes neformālajā 

izglītībā, tajā skaitā interešu izglītībā. 

Skolas direktors lielākoties īsteno efektīvu 

finanšu un materiāltehnisko resursu 

pārvaldību. Regulāri tiek izvērtēti skolai 

pieejamie materiāltehniskie un finanšu 

resursi, nepieciešamības gadījumā tos 

efektivizētu vai pārvirzītu prioritārajām 

jomām. Skolā regulāri tiek piesaistīts 

dažādu fondu projektu finansējums. 

Lai mācību process atbilstu mūsdienīgām 

mācīšanas metodēm un tehnoloģiju pieejamībai, 

nepieciešams pilnveidot skolas materiāli tehnisko 

bāzi, galvenokārt tehnoloģiju jomā. 

 

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas direktors regulāri veic iekšējo 

normatīvo dokumentu izvērtēšanu un, 

atbilstoši situācijai, dokumentu sagatavošanā 

izmanto gan paraugdokumentus, gan veido 

orģinālus dokumentus. Lai nodrošinātu 

izglītības iestādes tiesiskumu Covid-19 

apstākļos, notiek regulāra sadarbība ar Rīgas 

domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta speciālistiem. Direktoram un 

viņa vietniekiem ir nepieciešamās zināšanas 

gan par pedagogiem nepieciešamo izglītību, 

gan pedagogu profesionālās pilnveides 

jautājumiem. Regulāri tiek aktualizēti 

pedagogu tālākizglītības jautājumi un  

atjaunota un papildināta informācija Valsts 

izglītības informācijas sistēma (turpmāk 

tekstā VIIS).   

Saistībā ar Rīgas Avotu pamatskolas izglītības 

programmu pārņemšanu no 2021.gada 

1.septembra, nepieciešams veikt iekšējo 

normatīvo dokumentu auditu un koriģētos 

dokumentus veidot tā, lai iekšējie normatīvie 

akti būtu praktisks instruments, lai iestādes 

darbības rezultātā sasniegtu definētos 

stratēģiskos mērķus. 

Skolas direktors pārzina un izmanto dažādas 

līderības stratēģijas un taktikas, pielietojot 

atbilstošās situācijās. Direktors savā darbībā 

balstās uz savām un darbinieku stiprajām 

pusēm. Lēmumu pieņemšana notiek 

demokrātiski, iesaistot lielāko daļu iesaistīto.  

Krīzes situācijās direktors spēj pieņemt arī 

Jāpilnveido zināšanas un prasmes par 

līderības stratēģijām, lai nodrošinātu izvirzīto 

un definēto mērķu sasniegšanu, lēmumu 

pieņemšanā iesaistot gan pašvaldību, kā 

skolas dibinātāju, gan vadības komandu,  

skolas pašpārvaldes organizācijas un vecākus, 

gan katru darbinieku. 



nepopulārus lēmumus, koncentrējoties uz 

galvenajām prioritātēm, pilnībā uzņemoties 

atbildību par sekām, tajā pat laikā veidojot 

cieņpilnu komunikāciju. 

Skolas direktors, atbilstoši komunikācijas 

mērķim, pārzina un pielieto konkrētā situācijā 

atbilstošu komunikācijas veidu, paužot 

loģisku, skaidru un argumentētu viedokli gan 

par pārmaiņām izglītībā un starpkultūru 

komunikācijā, gan krīzes situāciju risināšanā. 

Skolas direktoram piemīt prasme klausīties un 

uzklausīt dažādus viedokļus un argumentus. 

Direktors spēj sniegt un saņemt dažādu 

atgriezenisko saiti, tā ir konkrēta un vērsta uz 

rīcības pilnveidi, bet nav personalizēta. 

Jāpilnveido izpratne par dažādos veidos 

sniegtu un saņemtu atgriezenisko saiti, kura 

orientētu komunikācijas partnerus uz 

izaugsmi. 

Jāpilnveido komunikācijas stratēģijas ar 

skolēnu vecākiem vai likumīgajiem 

pārstāvjiem. 

Skolā ilgstoša un mērķtiecīga darba rezultātā 

ir definētas kopīgas vērtības un sadarbības 

principi, kas vērsti uz sadarbību un  

līdzatbildību. Par prioritārām tiek uzskatītas 

tādas vērtības kā godīgums un prasme īstenot 

cieņpilnu komunikāciju visos līmeņos. 

Lielākā daļa pedagogu skolas direktoru uztver 

kā piemēru citiem, ikdienas darbā paužot 

skolas vērtības. Direktors prot cieņpilni paust 

savu redzējumu arī gadījumos, kad 

nepieciešams paust nepopulāru viedokli gan 

publiskajā, gan iekšējā komunikācijā. 

Godīguma un cieņpilnas komunikācijas 

principu iedzīvināšana skolēnu un vecāku 

komunikācijā ar skolas darbiniekiem visos 

komunikācijas līmeņos.  

Skolas direktoram ir izpratne par aktuālajiem 

izglītības attīstības, izglītības kvalitātes un 

nozares politikas jautājumiem. Skolas galvenā 

prioritāte ir iekļaujošas vides veidošana un 

iekļaujošas izglītības veicināšana visos 

izglītības posmos un virzienos, kas atbilst 

valstī izvirzītajām prioritātēm. Direktors 

popularizē skolas kolektīva paveikto kā labas 

prakses piemēru valsts politikas īstenošanā.  

Detalizētāka izpratne par aktuālajiem 

izglītības attīstības, izglītības kvalitātes un 

nozares politikas jautājumiem un iesaistīšanās 

šo procesu plānošanā un izvērtēšanā 

pašvaldības un valsts līmenī. 

Vadītājam ir plašas zināšanas un izpratne par 

audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās 

jautājumiem, lai vadītu izglītības iestādi. 

Skolas direktors pārzina aktuālos pētījumus 

pedagoģijā un pārvaldības jautājumos, bet 

slodzes un aizņemtības dēļ atsevišķus 

pienākumus pedagoģiskā procesa realizācijā 

deleģējis saviem vietniekiem. Kā praktizējošs 

pedagogs iesaistījies skolas dabaszinātņu 

kompetenču sadarbības grupā.  

Lai motivētu pedagogus iesaistīties pārmaiņu 

plānošanā un īstenošanā, lai skolā iedzīvinātu 

integrētu izglītības procesu, ko praksē ieviestu 

visi pedagogi, nepieciešams iesaistīties 

pedagoģiskā procesa realizācijā.  

 

 



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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas direktors sadarbojas ar pašvaldību, 

sekmīgi īstenojot lielāko daļu no funkcijām, 

pamatā sasniedzot izvirzītos mērķus.  

Izglītības iestādes personāls apzinās savu 

atbildību par profesionālās kompetences 

pilnveidi un mērķtiecīgi iesaistās 

profesionālās pilnveides pasākumos. 

Sadarbības rezultātā ir pieejams noteikts 

infrastruktūras un resursu apjoms, ko iespēju 

robežās vajadzētu pilnveidot, gan papildinot 

skolas materiāltehnisko bāzi, gan nodrošinot 

pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveidi. 

Skolā vairāk kā sešdesmit gadus izglītojas 

skolēni ar dzirdes traucējumiem, tādēļ skolā 

tiek piešķirta būtiska loma sadarbībai ar 

nedzirdīgo organizācijām. Skolā tiek īstenoti 

pašiniciatīvas projekti, lai veicinātu cilvēku ar 

dzirdes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā, 

popularizētu zīmju valodu un nedzirdīgo 

kultūru. Gan dzirdīgi, gan nedzirdīgi skolēni 

un skolotāji iesaistās arī Latvijas Nedzirdīgo 

savienības (turpmāk tekstā – LNS) rīkotajās 

aktivitātēs. 

Turpināt sadarbību ar nedzirdīgo 

organizācijām, popularizējot popularizētu 

zīmju valodu un nedzirdīgo kultūru, 

pilnveidojot sabiedrības izpratni par 

nedzirdību. 

Vadītājs veido izziņas un inovāciju 

organizācijas kultūru iestādē, ko raksturo 

personāla un izglītojamo atvērtība 

pārmaiņām, kā arī izpratne par to 

nepieciešamību un atbalsts pārmaiņu 

ieviešanai. Skolas iekšējās kultūras pamatā ir 

vērtības, kas rosina izpratni par dažādību un 

veicina iekļaujošu vidi. Personāls aktīvi 

iesaistās iekļaujošās izglītības principu 

iedzīvināšanā, bet sistemātisks galvenokārt 

orientēts uz personālu un skolēniem, vecākus 

un plašāku sabiedrību iesaistot tikai 

epizodiski. 

Pilnveidot izpratni par kompetenču pieejas un 

iekļaujošas izglītības principu savietojamību, 

īstenojot labas pārvaldības principus, 

dažādību izmantojot nevis kā šķērsli, bet kā 

resursu. 

Skolā tiek realizēta pedagogu sadarbība gan 

individuāli, gan kompetenču sadarbības grupu 

ietvaros, gan plašāka dažādu jomu pedagogu 

sadarbība dažādos projektos. Pedagogu 

uzkrātā pieredze tiek uzkrāta un apkopota, ar 

to pedagogi dalās profesionālajā vidē gan 

skolas ietvaros, gan starpskolu sadarbībā, 

konferencēs un citās publiskās aktivitātēs. 

Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar 

dažādām ārpusskolas institūcijām: Sociālās 

integrācijas valsts aģentūras Koledžu 

(turpmāk tekstā - SIVA Koledža), LNS un 

citām. 

Veicināt sadarbību dažādos līmeņos 

(administrācija, pedagogi, skolēni, vecāki), lai 

apgūtu jaunu pieredzi un popularizētu skolā 

uzkrāto pieredzi. 

Tā kā skolā mācās galvenokārt pilngadīgi 

skolēni, vecāki iesaistās izglītības iestādes 

Nepieciešams  īstenot aktivitātes vecāku 

izglītošanai par audzināšanas jautājumiem, kā 



darbā lielākoties pēc vadītāja uzaicinājuma, 

un sadarbība notiek brīžos, kad 

nepieciešamību izjūt viena vai otra puse. 

Vecāki lielākoties ir informēti par iespējām 

piedalīties skolas aktivitātēs, diemžēl dažādu 

iemeslu dēļ tajās neiesaistās. Savukārt vecāku 

aptaujā 99% respondentu norāda, ka ieteiktu 

skolu citiem vecākiem. 

arī būtu jāizveido sistēma, kuras rezultātā visi 

vecāki zina, kā iespējams iniciēt dažādas 

aktivitātes un  pārmaiņas 

Skolā izveidota un darbojas Skolas padome. 

Skolas direktors atbalsta gan Skolas padomes, 

gan izglītojamo pašpārvaldes darbību. 

Saistībā ar Covid-19 pandēmiju un 

attālinātajām mācībām šo organizāciju 

darbība ir apstājusies. 

Aktualizēt un aktivizēt Skolas padomes un 

Skolēnu pašpārvaldes darbību, iesaistot 

minētās struktūras izglītības iestādes attīstības 

plānošanā un izglītības kvalitātes izvērtēšanā 

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

VIIS pieejamā informācija par pedagogu 

tarifikāciju ir pilnīga, atbilst reālajai situācijai 

un normatīvajos aktos noteiktajam. VIIS 

sistēmā regulāri tiek aktualizēta,  atjaunota un 

papildināta informācija par pedagogu 

profesionālās pilnveides aktivitātēm. 

Izglītības iestāde ir ieguvusi informāciju par 

personālu no Sodu reģistra, tā katru gadu tiek 

atjaunota. Gadījumos, kad nepieciešams 

saņemt atļauju darba tiesisko attiecību 

uzsākšanai vai turpināšanai izglītības iestādē, 

tas ir paveikts atbilstošā kārtībā un laikā. 

Izglītības iestādē nav ilgstošu pedagogu 

vakanču (vairāk kā 1 mēnesis). Ilgstošas darba 

nespējas vai prombūtnes gadījumā pedagogs 

tiek aizvietots. 

Lai no 2021.gada 1.septembra pārņemtu 

Rīgas Avotu pamatskolas izglītības 

programmas, nepieciešams izvērtēt 

pedagogiem nepieciešamās profesionālās 

kompetences un iespējamā pedagogu 

noslodze. 

Visi pedagogi, kuri strādā izglītības iestādē, 

veic tiesību aktos noteikto nepieciešamo 

profesionālās kompetences pilnveidi. 

Izglītības iestāde veicina pedagogu studijas 

gan maģistrantūrā, gan papildus specialitātes 

iegūšanā. VIIS par pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidi ir pilnīga. Veicot 

pedagogiem nepieciešamās izglītības un 

kvalitātes izvērtējumu, tiek plānotas 

profesionālās pilnveides aktivitātes. 

Nepieciešamības gadījumā tiek organizēti 

kursi izglītības iestādē. Skolā veiksmīgi 

darbojas pieredzes grupas un   savstarpējās 

Motivēt un atbalstīt jauno pedagogu 

tālākizglītību maģistrantūras un doktorantūras 

programmu studijās. 

Plānojot profesionālās pilnveides aktivitātes, 

rūpīgi jāizvērtē izaicinājumi un situācijas, 

kurām skolotāji meklē iespējamos 

risinājumus iesaistoties kusos un citās 

aktivitātēs, lai jēgpilni izmantotu skolotāju 

laiku un psihoemocionālos resursus. 



mācīšanās principi, piemēram, uzsākot 

attālinātās mācības, kad straujā tempā 

vajadzēja apgūt tiešsaistes tehnoloģijas. 

Skolotāji atzinīgi novērtē gan atbilstoši 

specifiskajām mācīšanas un mācīšanās 

vajadzībām organizētos tālākizglītības kursus, 

gan savstarpējo mācīšanos.  

Pedagogiem tiek nodrošināta optimāla 

noslodze, kas atbilst izglītības iestādes un tās 

īstenotās izglītības programmas specifikai. 

Izglītības iestādē ir nodrošināta visu izglītības 

programmas mācību priekšmetu un jomu 

mācīšana. 

Ieviest un īstenot skolā pedagogu 

profesionālās kvalitātes novērtēšanas sistēmu 

Izglītības iestādē ir izveidota sistēma 

pedagoģiskā personāla  darba pašvērtēšanai 

ne retāk kā reizi gadā. Pedagoģiskais 

personāls izvērtē savu profesionālo darbību, 

tai skaitā to, cik efektīvs bijis izglītības 

process un ikdienas darbība, identificē savas 

darbības stiprās puses un labas prakses 

piemērus, ar kuriem var dalīties ar citiem 

kolēģiem. Lielākā daļa pedagogu spēj 

argumentēti atbildēt par turpmāk 

nepieciešamo profesionālās kompetences 

pilnveidi, pašu veicamo savas profesionālās 

darbības pilnveidei, kā arī spēj sniegt 

piemērus, kādēļ, kā un ko tieši pēc 

profesionālās kompetences pilnveides 

pasākumiem ir ieviesuši savā profesionālajā 

darbībā. 

Pilnveidot skolotāju darba pašvērtēšanas 

metodiku, izstrādājot vadlīnijas, pēc kurām 

ērti izvērtēt savu sniegumu, stiprās un vājās 

puses, balstoties uz precīziem datiem, kuri 

iegūti no pašvērtēšanas rezultātiem un 

pedagoģiskā personāla savstarpējās mācību 

stundu un ikdienas darbības vērošanas, kā arī 

dažādiem uzticamiem avotiem. Paplašināt 

skolā pieejamo metodisko atbalstu (mentori, 

jomu koordinatori, mācīšanās koordinators 

utt.). 

 

 

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

 

ERASMUS + projekti: 

Rozā krāsa – daudzveidības krāsa. The Color Pink - Color of Diversity.  Project No. 

2018-1-DE03-KA229-047525. 

Projekta mērķis: aktualizēt vienlīdzības jautājumus un izstrādāt materiālus, kas 

veicinātu dzimumu un etniskās piederības vienlīdzību un veicinātu diskriminācijas, 

aizspriedumu un stereotipu mazināšanos.Paplašinātas skolēnu zināšanas par jēdzieniem 

diskriminācija, vienlīdzība, aizspriedumi, stereotipi kā arī izstrādāti video un vizuālie 

materiāli, kas veicina aizspriedumu mazināšanos partneru skolās. 

 

Informācijas tehnoloģiju integrācija izglītībā . Integration of Information Technology to 

Education. Project No.2018-1-LV01-KA229-046955_1 

Projekta mērķis: Pieredzes apmaiņas rezultātā uzlabot informācijas tehnoloģiju 

pielietojumu mācību procesā, tādejādi nodrošinot interesantu, motivējošu un kvalitatīvu 

izglītību, kā arī motivējošu mācību vidi.  



Mācību aktivitāšu laikā katrā partnervalsts institūcijā skolotāji apguvuši prasmes izveidot 

mācību platformas, veidot mājaslapas, kā izvēlēties atbilstošākās IT tehnoloģijas mācību 

procesam, ko nozīmē robotika un kā tā iekļaujas mācību procesā. Projekta ietvaros 

skolotāji  papildinājuši savas svešvalodu zināšanas un ieguvuši jaunus starptautiskos 

kontaktus, kā arī iepazinuši partneru valstu kultūru un izglītības sistēmu. 

 

 

 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas 

programma:  

„Zīmju valoda kā mākslinieciskās izpausmes līdzeklis un iekļaušanas instruments” 

 Rīkojums Nr. Nr. DIKS-21-154-rs, no 25.02.2021 Projekts realizēts pilnībā attālināti 

Projekta mērķis: Mazināt sociālās atstumtības risku jauniešiem ar dzirdes traucējumiem, 

sekmējot viņu integrāciju izglītībā un iekļaušanos sabiedrībā, stiprinot nedzirdīgo un 

dzirdīgo jauniešu savstarpējo sapratni un sadarbību, nostiprināt latviešu zīmju valodas 

lietojumu izglītības procesā un plašākā sabiedrībā. 

Izvirzītās problēmas risināšanai kā vienojošs faktors tika izvēlēta mākslinieciski radošā 

darbība, veidojot A.Čaka dzejas interpretācijas un integratīvas melodeklamācijas.  

Izvēlētās radošās aktivitātes tika integrētas mācību procesā, veicinot starpkultūru dialogu. 

Projektā iesaistījās gan jaunieši ar dzirdes traucējumiem, gan dzirdīgi jaunieši, kuri apgūst 

latviešu zīmju valodu.  Respektējot epidemioloģisko situāciju saistībā ar Covid-19,  

apgūtās zināšanas un prasmes dalībnieki prezentēja videomateriālā, demonstrējot plašākai 

sabiedrībai, ka māksla ir valoda, kurā cilvēkiem nav komunikatīvu barjeru, vairojot 

sabiedrības interesi par nedzirdīgo kultūru https://youtu.be/Tfjfm7p3C58. 

 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. (izglītības programmu īstenošanai) 

Sadarbības līgumi nav noslēgti. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

6.1.1. Nostiprināta skolēnu nacionālās identitātes un valstiskuma apziņa, lojalitāte 

Latvijas valstij, Satversmei, Eiropas un pasaules kultūrtelpai un vērtībām 

gan ārpusstundu aktivitātēs, gan mācību procesā. 

6.1.2. Projektos, ārpusstundu aktivitātēs un mācību stundās aktualizēta  

starpkultūru un iekļaujošā izglītība kā arī skolēnu sociāli emocionālā 

audzināšana - savstarpējo attiecību kultūra, lietojot IT tehnoloģijas,  

iecietības un sadarbības veicināšana. 

6.1.3. Pilnveidota un Covid-19 epidemioloģiskajai situācijai pielāgota 

audzināšanas darbā iesaistīto pušu (pedagogs-skolēns-ģimene) sadarbība, 

līdzdalība un līdzatbildība mācību un audzināšanas jomā 

6.2. Covid-19 pandēmija un valstī noteiktie drošības pasākumi saslimstības 

ierobežošanai, attālinātais skolēnu mācību un vecāku darba process, ir atstājuši 

ietekmi uz bērnu un ģimenes emocionālo labsajūtu, mentālo veselību, skolēnu 

mācību rezultātiem, kā arī ieviesuši nopietnas korekcijas audzināšanas darbā un 

interešu izglītībā.  Liela daļa skolotāju un skolēnu strādāja un mācījās paaugstināta 

stresa apstākļos, tādēļ milzīga nozīme tika piešķirta psihoemocionālā atbalsta 



sniegšanai, ko nodrošināja ne tikai atbalsta personāls un klases audzinātāji, bet arī 

ārpusstundu un interešu izglītības aktivitātes, kuras tika pielāgotas attālinātajam 

mācību procesam. 

Lai nodrošinātu, ka skolā veidojas jauniešu atbalsta komanda un tiek ieviesti atbalsta rīki 

vienaudžu psihoemocionālās kompetences un jābūtības uzlabošanā, Erasmus+ 

programmas ietvaros 2021./2022.mācību gadā tiks realizēts projekts Draugs palīdz 

draugam. Project No.2020-1-TR01-KA229-093789. Projekta rezultātā tiks sagatavoti 20 

skolēni no skolas audzēkņu vidus, kuri spēs palīdzēt saviem vienaudžiem – sniedzot 

ieteikumus, kur vērsties pēc padoma krīzes situācijās (piemēram, kiberiebiedēšanas 

gadījumā, ja izjūt depresijas pazīmes, vardarbības gadījumā u.t.t.). 

 

7. Citi sasniegumi 

7.1. 

2019. gada 11.decembrī Erasmus+ programmas (2014-2020) rezultātu izplatīšanas 

konferences „Erasmus+ kā rīks izglītības iestāžu internacionalizācijai un izglītības 

kvalitātes paaugstināšanai” ietvaros notika projektu konkursa “Eiropas Atzinības zīme 

valodu apguvē”, (EAZVA) uzvarētāju apbalvošana. Konkurss “Eiropas Atzinības zīme 

valodu apguvē”, tiek rīkots, lai apzinātu, novērtētu un popularizētu oriģinālus un 

efektīvus valodu mācīšanas veidus. Eiropas Atzinības zīmei valodu apguvē var pieteikt 

projektus, kuri atbilst kādai no divām Eiropas Komisijas noteiktajām tematiskajām 

prioritātēm. Viena no tām ir labāku un iekļaujošāku skolu attīstīšana un atbalsts 

skolotājiem un skolu vadībai, lai pieņemtu dažādību, un otra prioritāte – likvidējot valodu 

šķēršļus, radīt dinamiskāku dzīvi pierobežas reģionos. Eiropas Atzinības zīme valodu 

apguvē ir starptautiska balva, ko piešķir novatoriskiem valodu mācīšanas un apguves 

projektiem.  

2019.gada konkursā Eiropas Atzinības zīmi valodu apguvē ieguva Rīgas Raiņa 

vidusskola par projektu “Zīmju valoda kā sociālās iekļaušanas instruments”. 

Projekta mērķis ir pilnveidot izpratni par cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, zīmju 

valodu un nedzirdīgo kultūru, lai veicinātu nedzirdīgu cilvēku un viņu kultūras piederības 

atzīšanu un pieņemšanu, veicinot iecietību un kliedējot sabiedrībā valdošos stereotipus. 

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. 

 

9.klase 

Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai valstī noteikto ierobežojumu dēļ 

2020./2021.mācību gadā valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi ir 

diagnosticējošie darbi. Eksāmeni par vispārējās pamatizglītības ieguvi nenotiek. 

 



 
Pēc grafika redzams, ka 9. klases izglītojamo vidējie sasniegumi latviešu valodā ir zemāki 

nekā valstī par 7%, bet matemātikā šī atšķirība ar valsts vidējiem rezultātiem nav tik 

izteikts, kaut gan parasti matemātikā ir daudz sliktāki rezultāti, bet jāņem vērā, ka darbus 

izglītojamie neveica skolā uz vietas un šis ir diagnosticējošais darbs nevis eksāmens.  

 

 

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ 2019./2020.mācību gadā eksāmeni nenotieka. 

 

 
Grafikā redzams, ka 2018./2019.m.g. vidēji rezultāti skolā angļu valodā un krievu 

valodā atbilst valsts vidējam līmenim, latviešu valodā un Latvijas vēsturē skolas dati 

ir zemāki nekā valstī vidējais rezultāts, bet matemātikas eksāmena vidējie rezultāti ir 

ievērojami zemāki nekā valstī. 9. klasē mācās jaunieši ar vājām matemātikas 
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pamatzināšanām, ar mācīšanās grūtībām un dažādām sociālām problēmām. Jaunieši 

ir iestājušies mūsu skolā no citām skolām, jo bija problēmas apgūt matemātiku un 

citus priekšmetus, un bija dažādas sociālās problēmas. 

 

Nav iespējams veikt eksāmenu datu salīdzināšanu trīs gadu griezumā, jo 

2018./2019.m.g. bija eksāmeni, 2019./2020.m.g. eksāmeni nenotika valstī 

izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, bet 2020./2021.m.g. 9. klases izglītojamie veica 

diagnosticējošos darbu un eksāmeni nenotika. 

 

12. klase 
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Angļu valodas centralizētajā eksāmenā trīs pēdējo gadu griezumā skolas rezultāti ir 

vidējo labāki nekā valstī.   Krievu valodas centralizētajā eksāmenā skolas rezultāti ir 

vidējo labāki nekā valstī 2018./2019.m.g. un 2019.2020.m.g., bet 2020./2021.m.g. 

rezultāti ir jau nedaudz zem valsts vidējiem rezultātiem.   Centralizētā matemātikas 

eksāmena vidējie rezultāti ir ievērojami zemāki nekā valstī. 12. klasē mācās jaunieši 

ar vājām matemātikas pamatzināšanām, ar mācīšanās grūtībām un dažādām sociālām 

problēmām. Jaunieši ir iestājušies mūsu skolā no citām skolām, jo bija problēmas 

apgūt matemātiku un citus priekšmetus, un bija dažādas sociālās problēmas. 

 

 
 

Obligāto centralizēto eksāmenu sadalījums trīs gadu griezumā būtiski neatšķiras gadu no 

gada. Attālinātās mācības nav būtiski mainījušas centralizēto eksāmenu rezultātus skolā. 
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Izvēles eksāmenus nav iespējams salīdzināt trīs gadu griezumā, jo 2019./2020.m.g. un 

2020./2021.m.g. šos eksāmenus neviens izglītojamais neizvēlējās kārtot. 
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