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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 

programma 
21011111 

Parka iela 27, 

Koknese, 

Aizkraukles novads, 

LV-5113 

V-2015 27.04.2010. 198 202 

Pamatizglītības 

programma 
21011111 

Parka iela 27, 

Koknese, 

Aizkraukles novads, 

LV-5113 

V-3024 01.07.2020. 82 83 

Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611 

Parka iela 27, 

Koknese, 

Aizkraukles novads, 

LV-5113 

V-2017 27.04.2010. 12 10 

Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611 

Parka iela 27, 

Koknese, 

Aizkraukles novads, 

LV-5113 

V-3025 01.07.2020. 7 6 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

31011011 

Parka iela 27, 

Koknese, 

Aizkraukles novads, 

LV-5113 

V-2018 27.04.2010. 59 58 

Vispārējās vidējās 

izglītības programma 
31016011 

Parka iela 27, 

Koknese, 

Aizkraukles novads, 

LV-5113 

V-3023 01.07.2020. 33 34 

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.) 

47 

-ilgstoši slimojošie pedagogi 

-darba attiecību izbeigšana mācību gada laikā 

- vakance mācību gada laikā 

2. Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 2 

- speciālais pedagogs,  

- interešu izglītības skolotājs (tautas deja 10.-

12.kl.) 

3. Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

5 

psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, 

bibliotekārs, medmāsa  

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) 

Prioritāte Sasniedzamais rezultāts 

Jaunā mācību satura aprobācija 

2., 5., 8., 11. klasēs un 

nostiprināšana 1., 4., 7., 10. 

- izveidoti un Metodisko jomu sanāksmēs apspriesti 

un saskaņoti tematiskie plāni, atbilstoši jaunajam 

standartam 2., 5., 8., 11. klasēs 
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klasēs, saskaņojot mācību saturu 

starp dažādu mācību priekšmetu, 

mācību jomu un standarta 

posmu skolotājiem 

- veiktas nepieciešamās korekcijas 1., 4., 7., 10. klašu 

tematiskajos plānos 

- tematisko plānu realizācija 

- nostiprināta starppriekšmetu saikne, skolotājiem 

sadarbojotos mācību stundu - projektu ietvaros 

- pieredzes apmaiņa, veicot savstarpēju stundu 

vērošanu 

e-mācību vides skolo.lv 

ieviešana un aprobācija kopā ar 

Skola2030 piedāvāto MS Teams 

saziņas un kopdarbības 

risinājumu 

- veikta instruktāža un notikuši semināri pedagogiem, 

lai iepazītu un aprobētu e-mācību vidi  

- sniegts atbalsts pedagogiem ikdienas darbā e-mācību 

vides skolo.lv pilnvērtīgai izmantošanai, piesaistot IT 

mentorus 

- e-mācību vide skolo.lv tiek mērķtiecīgi izmantota 

mācību procesā 

Izstrādāt jaunus mācību 

programmas virzienus 

Vispārējās vidējās izglītības 

programmā 2022./2023.m.g., 

ņemot vērā skolas 

materiāltehnisko bāzi un 

pedagogu kapacitāti 

- 8.un 9.klašu skolēni iepazīstināti ar skolas 

piedāvātajiem Vispārējās vidējās izglītības 

programmas mācību plāniem, lai skolēni apzinātu 

savas intereses un spējas, sagatavojoties izglītības 

turpināšanai vidusskolā 

- ņemot vēra skolēnu izvēli, veikta 10.klases 

komplektēšana 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  
2.1. Izglītības iestādes misija – mūsdienīga, uz mērķtiecīgu izaugsmi un jēgpilnu 

mācīšanos orientēta skola, kuru raksturo komandas darbs un savstarpējais atbalsts 

 

2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo -  atbildīgs, uz aktīvu sadarbību un 
pozitīvu rezultātu vērsts jaunietis, kurš izprot pašvadītu mācību procesu, īstenojot 
kompetenču pieeju izglītībā 

 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  

* Cieņa pret sevi, citiem, skolu un valsti 

* Godīgums - uzticamība, patiesums, vārdu un darbu saskaņa 

* Atbildība - griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, 

respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību 

* Ģimene - stabilitāte, drošība un atbalsts 

 

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

rezultāti 

Pamatjoma Mācību saturs 

Prioritāte Sasniegtie rezultāti 
Jaunā mācību satura 

aprobācija 1., 4., 7., 10. 

klasēs 

− Pedagogi iepazinās ar mācību priekšmetu standartiem, programmām 1., 4., 7., 

10. klasēs, izstrādāja mācību priekšmetu tematiskos plānus, kuros paredzēja 

sasniedzamos rezultātus; veica mācību materiālu atlasi, apmeklēja kursus, 

vebinārus, tiešsaistes nodarbības, pielāgoja mācību materiālus izglītojamo spēju, 

prasmju un vajadzību līmenim, veicot klases izpēti; plānoja, kā caurviju prasmes 

attīstīt mācību priekšmetos. 
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− Notika dalīšanās pieredzē Pedagoģiskās padomes sēdē (PPS) par pilnveidotā 

mācību satura ieviešanas pieredzi 1.,4.,7.,10.klasēs 

− Mācību satura saskaņošanas pieredze apkopota Metodiskās jomās (MJ), 

dalīšanās ar Labās prakses piemēriem notika Pedagoģiskās padomes sēdē janvārī 

− Izstrādāta vienota tematisko plānu izstrādes kārtība 

− Izveidoti tematiskie plāni atbilstoši jaunajam mācību priekšmetu standartam un 

skolā pieņemtam vienotam formātam, tie saskaņoti MJ sanāksmēs;  skolas 

psihologs izstrādāja ieteikumi klases raksturojumam, kas ir pielikums 

tematiskajam plānam 

− Pedagogi veidoja starpdisciplinārus mācību pasākumus, dalīšanās ar Labās 

prakses piemēriem notika gan MJ ietvaros, gan PPS  

− Mācību priekšmetu ietvaros notiek datorikas integrācija sākumskolas klasēs 

− Tika veikta 10.klašu skolēnu aptauja par vidusskolas piedāvāto izglītības 

programmas “groziem”, ar tās rezultātiem tika iepazīstināti pedagogi jūnija PPS 
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Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Sasniegtie rezultāti 
Uzlabot mācību stundas 

efektivitāti - mācību darba 

individualizācija un 

diferenciācija mācību stundās 

(darbs ar skolēniem, kuriem ir 

nepieciešams atbalsts un 

talantīgo izglītojamo spēju 

pilnveide) 

 

− Notika metodiskās nodarbības un pedagogiem tika nosūtīts izstrādātais 

metodiskais materiāls par diferenciāciju, individualizāciju un personlizāciju 

mācību procesā, efektīvu mācību stundu (9G) 

− Iestādē notika ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” (PuMPuRS”) radošās darbnīcas  par individualizācijas un 

diferenciācijas pieeju mācību procesā  

− Dalīšanās ar mācību darba individualizācijas  un diferenciācijas pieredzi  notika 

MJ ietvaros,  ar rezultātiem tika iepazīstināti pedagogi  PPS gan janvārī, gan 

jūnijā 

− Talantīgo skolēnu piedalīšanās  olimpiādēs, konkursos 

− Pārstrādāta vērtēšanas kārtība  

−  Izstrādāti Individuālie izglītības programmas (IIP)  apguves plāni skolēniem ar 

speciālām vajadzībām 

− Notika atbalsta pasākumu efektivitātes izvērtēšana - plānu pārskatīšana, 

precizēšana, jaunu uzdevumu izvirzīšana nākamajam periodam  

− Sniegta metodiska palīdzība jaunajai sākumskolas skolotājai, piesaistot 

sākumskolas skolotāju - mentoru 

− Akcentētas  caurviju prasmes šim mācību gadam, dalīšanās pieredzē MJ  

− Notikusi stundu savstarpējā vērošana  

− Skolā tiek izmantotas gan ZOOM, gan Teams platformas, gan video saziņa e-

klasē, tiešsaistes stundu vadīšanā. 

− Attālināto mācību laikā pedagogiem un izglītojamiem uzlabojušās IT prasmes 

 

Pamatjoma Izglītojamo sasniegumi 

Prioritāte Sasniegtie rezultāti 
Diagnosticējošo un valsts 

pārbaudes darbu rezultātu 

analīzē iegūtos secinājumus 

izmantot precīzos un 

izpildāmos uzdevumos un 

sasniedzamos rezultātos 

ikdienas mācību darbā 

− PPS analizēti VPD rezultāti, izvirzīti   uzdevumus turpmākam darbam  

− Ikdienas mācību sasniegumu izvērtējumu un vērtējumu regularitātes pārbaude  

− Mācību procesa diferenciācija un individualizācija katra izglītojamā  

izaugsmei, (IIP plānu izstrāde un realizēšana, atbalsts talantīgiem ) 

− Izveidotas skolēnu attīstības dinamikas uzskaites kartes, veikta dinamikas 

uzskaite 

− 1.klasē strādājošie pedagogi  sadarbojas jaunās vērtēšanas sistēmas ieviešanai 

 

Pamatjoma Atbalsts izglītojamajiem 

Prioritāte Sasniegtie rezultāti 
Pilnveidot atbalstu skolēniem, 

veicinot dalību dažāda 

mēroga projektos  (ESF 

projekts “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču 

attīstībai”, “Latvijas Skolas 

soma”, “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs”, ESF 

projekts “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” 

Izglītības iestādē ir atbalsta personāls – logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, 

bibliotekārs, medmāsa 

Dalība ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai“  

− sniegtas logopēda konsultācijas (1.-6.kl) 

− darbojas interešu izglītības pulciņi  

− Robotikas (1.-7.kl) 

− Ķīmijas (2.-6.kl) 

− Dizaina domāšana (6.-9.kl) 

− No 2.semestra projektā iesaistītie interešu izglītības pedagogi darbojas kā 

pedagogu palīgi 1.-9.klasēs  

− Dalība projektā “Latvijas skolas soma”  
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PuMPuRS, “Erasmus+” u.c.) Izstrādāta novada karjeras izglītības programma (skolas un novada mājas lapā) 

tēmu aktualizēšana notika audzinātāju stundās, atbilstoši vecumposmam, 

informēšana par pasākumiem saistībā ar karjeru e-klasē 

− Dalība starptautiskā projektā Erasmus+  - “SE.LE.N.E” 

− ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

PuMPuRS  

− Adaptācijas pasākumi 1.-5.kl.un 10.kl. 

− Tikšanos cikls ar absolventiem, dažādu profesiju pārstāvjiem), kuri darbā 

regulāri lieto angļu valodu  

− Atbilstoši nolikumam vidusskolēniem piešķirtas mācību stipendijas par 

izciliem un labiem mācību sasniegumiem  

− Izglītības iestādē ir izstrādāta un darbojās “Kārtība, kādā nosaka izglītojamo 

speciālās vajadzības, izstrādā un īsteno individuālo izglītības programmas 

apguves plānu”  

Izstrādāti Individuālie izglītības programmas apguves plāni (IIP)  

− izglītojamiem, kuri apgūst “Speciālās pamatizglītības programmu 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem”(19 izglītojamiem) 

− izglītojamiem, kuriem atbalsta pasākumus noteicis skolas psihologs (15 

izglītojamiem) 

− izglītojamiem, kuri pārcelti ar nepietiekošu vērtējumu kādā no mācību 

priekšmetiem (2 izglītojamiem) 

− gan reemigrējošajai 1.klases skolniecei   

− Izglītojamiem, kuri apgūst “Speciālās pamatizglītības programmu 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem” ir integrēti klasēs, ikdienas 

mācību procesā izglītojamiem tiek sniegts individuāls atbalsts (laikā 

pagarinājums, atgādnes, uzdevumu skaidrojums, diferencēti uzdevumi 

u.tml.,)  papildus tiek sniegts individuāls atbalsts (apmaksāts konsultāciju 

laiks) latviešu valodas, matemātikas un angļu valodas apguvei 

− Katram pedagogam tiek apmaksāta viena stunda nedēļā individuālam  

darbam ar talantīgiem skolēniem 

− Izstrādāta novada karjeras izglītības programma  tēmu aktualizēšana notika 

audzinātāju stundās, atbilstoši vecumposmam 

− Izglītojamie  izmanto dienesta viesnīcu 

− Plašs interešu izglītības piedāvājums (14 programmas) 

− Aktualizēta esošā skolas mājas lapa 
 

Pamatjoma Skolas vide 

Prioritāte Sasniegtie rezultāti 

Drošas vides nodrošināšana 

skolā 

− Notikusi mācību evakuācija, kurā piedalījušie visi izglītības iestādes 

darbinieki un izglītojamie 

− Pārstrādāti skolas iekšējās kārtības noteikumi  

− Atjaunota videonovērošanas sistēma skolā  

− Drošas vides nodrošināšana epidemioloģiskās  situācijas laikā (norādes-bultas, 

infogrammas, dezinfekcijas līdzekļi, skolas telpu dezinfekcija, maskas utt.)  

− Remonta darbi notiek atbilstoši budžetam  
 

Pamatjoma Skolas darba organizācija 

Prioritāte  Sasniegtais rezultāti 
Skolas vadības komandas - Organizēts skolas un pedagogu pašnovērtēšanas process  
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efektīva darba organizācija - Aktualizēti un pēc nepieciešamības pārstrādāti skolas iekšējie dokumenti  

- Administrācijas, pedagogu un tehnisko darbinieku amata vienību un 

pienākumu pārskatīšana, pilnveidošana 

- Skolas atbalsta komandas darba organizēšana 

- Skolas padomes izveide un tās lomas aktualizācija 

- Izveidota Metodiskā padome  
 

3. Kritēriju izvērtējums  
3.1. Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

-Pārskatīti un izstrādāti iekšējie normatīvie 

dokumenti, kas ir aktuāli un saprotami ikvienam 

kolektīva loceklim 

-Pārstrādāti un aktualizēti darbinieku amatu apraksti 

-Iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde pēc 

vajadzības 

-Zināšanu un pieredzes apmaiņa ar skolas 

darbiniekiem un novada skolu direktoriem  

-Izglītības iestādes vadītājs deleģē pienākumus 

-Izglītības iestādes vadītājs lēmumus pieņem gan 

demokrātiskā veidā, gan vienpersoniski, atbilstoši 

situācijai, uzņemoties atbildību 

 

Izglītības iestādes vadītāja lietišķā komunikācija ar 

visām mācību un audzināšanas procesā iesaistītajām 

institūcijām un darbiniekiem .  

 

Izglītības iestādes vadītāja cieņpilnas attiecības ar 

visiem skolas darbiniekiem, vecākiem, skolēniem 

 

Izglītības iestāde regulāri veic sava darba 

izvērtējumu un apzin turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes darba un katra darbinieka 

pašvērtējuma analītiskais izvērtējums 

Izglītības iestādes vadītājai ir vispusīgas zināšanas 

par pedagoģijas, skolvadības un pārvaldības 

aktualitātēm. Ir pieredze izglītības darba speciālista 

darbā, akreditācijas eksperta darbā, dažādu skolas un 

pašvaldības komisiju darbā. 

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

-Pārskatīti un izstrādāti iekšējie normatīvie 

dokumenti, kas ir aktuāli un saprotami ikvienam 

kolektīva loceklim 

-Pārstrādāti un aktualizēti darbinieku amatu apraksti 

-Iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde pēc 

vajadzības 

-Zināšanu un pieredzes apmaiņa ar skolas 

darbiniekiem un novada skolu direktoriem  

-Izglītības iestādes vadītājs deleģē pienākumus 

-Izglītības iestādes vadītājs lēmumus pieņem gan 

demokrātiskā veidā, gan vienpersoniski, atbilstoši 

situācijai, uzņemoties atbildību 

 

Izglītības iestādes vadītāja lietišķā komunikācija ar 

visām mācību un audzināšanas procesā iesaistītajām 

institūcijām un darbiniekiem .  

 

Izglītības iestādes vadītāja cieņpilnas attiecības ar  
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visiem skolas darbiniekiem, vecākiem, skolēniem 

Izglītības iestāde regulāri veic sava darba izvērtējumu 

un apzin turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes darba un katra darbinieka 

pašvērtējuma analītiskais izvērtējums. 

Pilnveidot izglītības iestādes darbības analītisku 

izvērtējumu, lai īstenotu mērķtiecīgu stratēģisko 

plānošanu atbilstoši SMART principiem 

Izglītības iestādes vadītājai ir vispusīgas zināšanas 

par pedagoģijas, skolvadības un pārvaldības 

aktualitātēm. Ir pieredze izglītības darba speciālista 

darbā, akreditācijas eksperta darbā, dažādu skolas un 

pašvaldības komisiju darbā. 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

-Iestādes vadītājs īsteno sadarbību ar pašvaldību, 

pašvaldības iestādēm 

-Skola īsteno mērķtiecīgu pedagogu profesionālā 

pilnveide, atbilstoši skolas  attīstības vajadzībām  

-Skolā tiek nodrošināta atbilstoša infrastruktūra 

izglītības programmu realizācijai 

Veidot korektu komunikāciju un dialogu ar 

jauno pašvaldības vadības komandu un IP, lai 

nodrošinātu plašāku pieredzes apmaiņu 

-Iestādes vadītājs, darbinieki, skolēni pārstāv iestādi 

novada un valsts mēroga aktivitātēs, pasākumos, 

projektos 

 

Izglītības iestādes vadība, darbinieki un skolēni ir 

atvērti pārmaiņām 

Mērķtiecīgāka un efektīvāka vecāku 

informēšana par pārmaiņām izglītības sistēmā 

kopumā un skolas darbā 

Izglītības iestādē tiek nodrošināta savstarpējā 

mācīšanās, pieredzes apmaiņa 

Pieredzes materiālu apkopošana un uzkrāšana 

digitālā veidā, kopīgošana. 

Skolas atbalsta personāla sadarbības modeļa 

pilnveide, lai nodrošinātu produktīvu 

informācijas apmaiņu un sadarbību starp 

pedagogiem un atbalsta personālu par 

izglītojamajiem, kuriem nepieciešams 

psiholoģisks, sociālpedagoģisks vai 

organizatorisks atbalsts  

Iestādes vadītājs nodrošina vecāku iesaisti izglītības 

iestādes darbībā - Skolas padomes darbs, aptaujas par 

skolas darba organizāciju un nepieciešamajiem 

uzlabojumiem, individuālas sarunas, informācija 

skolas mājas lapā un e-klasē; klašu vecāku sapulces; 

kopīgas informatīvās vecāku sapulces atbilstoši 

pašreizējai situācijai, vecāku iesaiste pasākumos  

(klašu ekskursijas, skolēnu kolektīvu izbraukumi, 

sacensības, izlaidumi , pārtikas paku saņemšana u.c.) 

Vecāku atbildības paaugstināšana par bērna 

mācību sasniegumiem, kavējumiem 

Skolā darbojas Skolas padome un skolēnu 

pašpārvalde, direktore piedalās Skolas padomes 

Skolas padomē pēc iespējas vairāk  risināt 

jautājumus, kas saistīti ar skolas attīstību 
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darbā ar konkrētiem piedāvājumiem un to 

risinājumiem 
 

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

attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem ir normatīvajos aktos noteiktā 

nepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija.  

Stabils personāls. 

Mentoru darba sistēmas izveide, jo skolā 

piesakās studējošie jaunieši prakses iziešanai 

Izglītības iestādē strādājošie pedagogi veic tiesību 

aktos noteikto nepieciešamo profesionālās 

kompetences pilnveidi, paaugstinot kvalifikāciju 

Jaunajiem skolotājiem nodrošināt profesionālo 

pilnveidi atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām. 

Pedagogi brīvprātīgi piesakās  profesionālās 

kvalitātes novērtēšanai skolā 

Skolotāju noslodzes optimizēšana 

Izglītības iestādē ir izveidota sistēma pedagoģiskā 

personāla darba pašvērtēšanai 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 

2020./2021.māc.g. 
4.1. to īsa anotācija un rezultāti; 

 

1. Projekts “SE.LE.N.E.” (“SErvice LEarning Network in Europe” (Project 2019-1-

IT02-KA229-062172_3) 

Projektā tika iesaistīti 22 skolēni no 9.-12.klases. Aktivitātes: 

- Mācību gada laikā rīkoti 4 brīvprātīgā darba pasākumi (Kokneses jaunās mākslas telpas 

“Mtelpa” labiekārtošana, dizaina objekta (sola)  izveidošana no Daugavas un Pērses 

krastos atrastiem materiāliem, projekts sadarbībā ar SIA “Olalā!”, veidojot un pasniedzot 

launaga kastītes (bento) PII “Gundega” sagatavošanas grupas bērniem, skolēnu 

individuāla dalība akcijā “Lielā talka 2021”). Skolēnu veidotais dokumentālais video tika 

nosūtīts projekta sadarbības skolām, lai iepazīstinātu ar talkošanas tradīcijām Latvijā. Ir 

veicināta skolēnu izpratne par brīvprātīgo darbu, tas kalpojis arī kā piemērs sadarbības 

partneru skolām. 

- novadīts projekta logo konkurss 

- regulārā saziņa ar projekta partneriem veicinājusi prasmju nostiprināšanu sadarbībai 

virtuālajā vidē. 

2. Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

Iesaistīti 9 skolēni no 5.,9.,10.,11. klases un 7 pedagogi, izstrādātas 9 IAP programmas.  

Konsultācijas tika nodrošinātas  latviešu valodā, matemātikā, fizikā, ģeogrāfijā, 

informātikā, bioloģijā, ķīmijā. Rezultātā skolēniem uzlabojās noslēguma vērtējumi par 

vienu līdz divām ballēm, paaugstinājās skolēnu pašvērtējums un motivācija turpināt 

mācības.  

3. Eiropas Sociālā fonda projekts. Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

Projektā iesaistīti 100 skolēni no 15 klasēm un 4 pedagogi.  

Piedāvātās aktivitātes 

Rezultatīvie rādītāji 
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logopēda konsultācijas (1.-6.kl)  

Tika nodrošināts individuāls un grupu darbs fonētisko, leksiski – gramatisko  traucējumu  

novēršanai, vārdu krājuma paplašināšanai, lasīšanas iemaņu pilnveidošana un gramatikso 

traucējumu korekcijai. Tika veicināta izglītojamā vispārējā attīstība, attīstot un bagātinot 

runas un rakstu valodu. 

interešu izglītības pulciņi  

Robotikas (1.-7.kl) 

Ķīmijas (2.-6.kl) 

Dizaina domāšana (6.-9.kl) 

Interešu izglītības nodarbībās attīstītas praktiskas darbošanos prasmes, eksperimentējot 

un veicot dažādus radošus uzdevumus, uzlabojot praktiskās darbošanās kompetences, 

attīstītas pētnieciskās darbības prasmes, analīzes un sintezes prasmes; attīstītas prasmes 

gūt jaunas zināšanas praktiski darbojoties - balstīties uz atklāto un savienot to ar zināmo. 

2.semestrī – attālināto mācību laikā, interešu izglītības pulciņu skolotāji darbojas kā 

pedagoga palīgi 1.-9.klasēs, palīdzot izglītojamiem attālinātajā mācību procesā apgūt 

nepieciešamo. Sniedzot individuālu atbalstu tika motivēti izglītojamie, veicināta 

izglītojamo spēja paveikt mācību uzdevumus, individuāli noskaidrot nesaprasto mācību 

stundā un paveikt to savu spēju robežās. Tika daļēji kompensētas attālinātā mācību 

procesa laikā radušās negatīvās sekas atsevisķu mācību priekšmetu apguvē (latviešu 

valodas, matemātikas, ķīmijas, dizaina un tehnoloģiju). 

4. Projekts “Latvijas skolas soma”.  

Iesaistīti 90 skolēni no 5.-6. un 10.-12. klasēm.  

Aktivitātes. SIA “Dzīvā Skaņa” koncertlekcijas “Imants Kalniņš 80”, “Kino mūzikas 

vēsture”, “Sprādziens mūzikā”. 

Pasākumi atbilda sekojošām kultūras nozarēm – mūzika, teātris, deja, kino un materiālais 

un nemateriālais kultūras mantojums. 

Sasniedzamais rezultāts bija - iepazīt, klausīties un skatīties mācīšanās mērķim 

atbilstošus komponista Imanta Kalniņa mūzikas piemērus, dažādu kino filmu un dažādu 

žanru populārās mūzikas piemērus 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  
5.1.  (izglītības programmu īstenošanai) -nav 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 
6.1.  Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

Audzināšanas darba prioritātes no 2018./19. līdz 2020./21. mācību gadam: 

1. Veicināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, īstenojot Latvijas 

simtgadei veltītos pasākumus. 

Uzdevuma sasniegšanai skolā tika realizēti: 

- tradicionāli pasākumi par godu Latvijas Valsts svētkiem (Svētku līnija, konkursi, 

izstādes u.c.), 

- mācību priekšmetu MJ skolotāji sadarbojās, plānoja pasākumus un stundas par 

noteiktām tēmām, 

- klases audzinātāja stundas bija veltītas noteiktai tematikai, 

- notika sadarbība ar vecākiem, plānojot un organizējot pasākumus, 

- skolā aktīvi darbojas jaunsargu grupa. 



12 

Pasākumi nodrošina skolas vēsturisko tradīciju saglabāšanu un veicina skolas tēla 

popularizēšanu. 

2. Sekmēt skolēnu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē, kultūras mantojuma apguvē 

un tālāknodošanā, sagatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 

Uzdevuma sasniegšanai: 

- interešu izglītības kolektīvu dalība skatēs, novada un skolas pasākumos; 

- četru interešu izglītības kolektīvu mērķtiecīga gatavošanās XII Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem, apgūstot noteikto repertuāru: 

* 9.-12. klašu jauktais koris projektā “Dziesmu bērns” 40 dalībnieku sastāvā, 

* 5.-6. klašu tautu deju kolektīvs un Kokneses jauniešu kolektīvs tautas deju 

lieluzvedumā “Saule vija zelta rotu” 40 dalībnieku sastāvā, 

* Folkloras kopa “Tīne” programmā “Rotā saule, rotā bite” 20 dalībnieku sastāvā, 

* Vides un dizaina pulciņa audzēkņi vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmā 

“Radi rotājot” – mākslas izstādē, tērpu finālskatē un tērpu parādē 12 dalībnieku 

sastāvā, 

- skolas folkloras kopas “Tīne” dalība XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku pasākumā - gājienā “Saulesvija” 2021.gada vasarā ar sagatavotu video sveicienu. 

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

Attālināto mācību posmā ir pilnveidotas caurviju prasmes – digitālā pratība un pašvadīta 

mācīšanās, bet būtiski un svarīgi jaunajā mācību gadā daudzveidīgi attīstīt savstarpējās 

komunikācijas un sadarbības prasmes. 

 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

Projekta “Zaļā klase” izstrāde un būvdarbu uzsākšana vasaras periodā 

Starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs iegūtas 85 godalgotas vietas: 

- 1.vieta - 21 skolēnam (4 piedalījās valsts olimpiādēs), 2.vieta – 13 skolēniem, 3.vieta – 

30 skolēniem, atzinība – 21 skolēnam. 

Iegūtas 3 godalgotas vietas starpnovadu ZPD lasījumos (1., 2., 3.v.), reģionā – 2 godalgas 

(2., 3.v.), 1 skolēns piedalījās valsts ZPD lasījumos. 

Dažādos konkursos 6 skolēni ieguva 1.vietu, 8 skolēni 2.vietu, 7 skolēni 3 vietu. Iegūta 

viena 2.vieta valstī. 

10 skolēni izcīnījuši godalgas sportā: 4 skolēni - 1.vietu, 3 skolēni – 2.vietu, 3 skolēni – 

3. vietu. 

 

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. 

12.klases centralizēto eksāmenu rezultāti tiek salīdzināti pēc kopvērtējuma valstī 

iepriekšējos trīs mācību gadus. Visos trīs aplūkojamos mācību gados iestādes vidējie 

rezultāti augstāki nekā valstī ir angļu valodā, latviešu valodā, fizikā, divus pēdējos gadus 

krievu valodā.  

Angļu valodā (2018./19.m.g. par 7%, 2019./20.m.g. par 9%, 2020./ 21.m.g. par 4%) 

Eiropas valodu apguves līmeņos C1 un B1 attiecīgi pēc pārskata gadiem ieguvuši 50%, 
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84%, un 60% izglītojamos, uzrādot vidējo darba izpildes vērtējumu virs 82%. 

Visaugstākos apguves rādītājus izglītojamie sasniedz runāšanas daļā (2020./ 21.m.g. 

skolas vidējais 84.4%), zemākie vērtējumi saņemti rakstīšanas daļā (vidēji 60%).  Mācību 

gada uzdevumu  izvirzīts - tekstveides prasmju pilnveidošana. 

Latviešu valodā (2018./19.m.g par 4%, 2019./20.m.g. par 5%, 2020./ 21.m.g. par 1%), 

2021.gadā labāki rezultāti kā citus gadus tekstveides uzdevumos,  zemāki teksta izpratnes 

uzdevumos. Uzdevums turpmākajam darbam izvirzīts – pilnveidot teksta izpratnes 

prasmes. 

Fizikā (2018./19.m.g par 6%, 2019./20.m.g. par 11%, 2020./ 21.m.g. par 16%) eksāmens 

ir izvēles un to kārto neliels skaits izglītojamo. 2020./ 21.m.g. visaugstākie rezultāti ir 

standarta un nestandarta uzdevumu izpildē.  Uzdevumi turpmākajam darbam – turpināt 

pilnveidot prasmes zināšanas pielietot praktiski – uzdevumu risināšanā. 

Krievu valodā ( 2019./20.m.g. par 1%, 2020./ 21.m.g. par 13%) centralizēto eksāmenu( 

CE) kārtoja viens skolēns. Aplūkojamos mācību gados CE kārtoja 8 skolēni. No tiem 

Eiropas valodu apguves līmeņus C1 ir saņēmis viens izglītojamais, B2 – četri, B1 – divi 

un A2 viens izglītojamais (2019./20.m.g.) 

Turpmākajam darbam izvirzīts uzdevums- tekstveides prasmju pilnveide 

Ķīmijā  un bioloģijā (CE kārtoja 2 skolēni) vidējie rezultāti visus aplūkojamos gadus ir 

zem valsts vidējiem. 2020./21.m.g.izglītojamiem augstāki rezultāti zināšanās un 

pamatprasmēs, uzdevums turpmākajam darbam - akcentēt zināšanu un prasmju 

pielietojumu standarta un nestandarta situācijās. 

Matemātikas CE rezultāti divos no trim aplūkojamie gadiem ir zem valsts vidējiem 

(2018./19.m.g par 7% un 2020./ 21.m.g. par -4%), 2019./20.m.g. par 5% virs valsts 

vidējā. 2020./21.m.g. zemāki rezultāti pamatzināšanu un prasmju uzdevumos. 

Turpmākajam darbam izvirzīts uzdevums uzlabot pamatzināšanas un pamatprasmes, 

vairāk praktizēt nestandarta uzdevumu risināšanu. 

 

 


