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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

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

Izglītības programmas 

nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Īstenošanas 

vietas adrese 

(ja atšķiras no 

jurid. adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

2021./2022. māc.g. 

(01.09.2021.) 

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

(31.05.2022.) 
Nr. 

Licencēšanas 

datums 

Pamatizglītības 

programma  
21011111 

Parka iela 27, 

Koknese 
V-2015 27.04.2010. 109 104 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem  

21015611 
Parka iela 27, 

Koknese 
V-2017 27.04.2010. 7 9 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena programma 

31011011 
Parka iela 27, 

Koknese 
V-2018 27.04.2010. 32 32 

Vispārējās vidējās 

izglītības programma 

(Valodas un sociālās 

zinātnes; 

Dabaszinātnes) 

31016011 
Parka iela 27, 

Koknese 
V-3023 01.07.2020. 

55 

(24; 31) 
54 

Pamatizglītības 

programma  
21011111 

Parka iela 27, 

Koknese 
V-3024 01.07.2020. 184 181 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem  

21015611 
Parka iela 27, 

Koknese 
V-3025 01.07.2020. 11 12 

 

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 (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 2021./2022. mācību gada laikā); 

-iestājušies skolā mācību gada laikā- 5 (ģimenes ir pārcēlušās uz dzīvi novadā); 

- izstājušies no skolas - 6, t.sk. 4 skolēnu ģimenes mainīja dzīvesvietu ārpus novada, 2 skolēni turpina mācības 

novada skolās, kas ir tuvāk dzīvesvietai.  

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 2021./2022. mācību gada laikā, galvenie 

iestādes maiņas iemesli); 

- izglītības iestādes maiņa - 4, t.sk. 2 skolēni turpina izglītību tālmācības mācību iestādē; 1 skolēns mainīja mācību 

vidi, vecākiem izvēloties skolu ar mazāku skolēnu skaitu un mazāku klašu piepildījumu; 1 skolēns pārgāja uz 

Murjāņu sporta ģimnāziju, sava talanta attīstībai; 

- iestājās no Tālmācības vidusskolas 1 skolēns, lai turpinātu izglītību klātienē un veiksmīgi pabeigtu 12. klasi un 

nokārtotu CE. 

1.2.3. cits iemesls (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē, iestādes maiņas iemesls); 

- 2 skolēni izņemti no ģimenēm ar bāriņtiesas lēmumu un ievietoti audžuģimenēs ārpus novada robežām; 

- mācību gada beigās10. klasē skolā iestājās Ukrainas civiliedzīvotājs. 
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1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

NPK Informācija Skaits 
Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.) 

1 Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk 

kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc. g. (līdz 

31.05.2022.) 

2 - speciālais pedagogs, 

- interešu izglītības skolotājs (tautas deja 10.-12.kl.) 

2 Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

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

5 psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, bibliotekārs, 

medmāsa 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

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  

1. Cieņa pret sevi, citiem, skolu un valsti  

2. Godīgums - uzticamība, patiesums, vārdu un darbu saskaņa  

3. Atbildība - griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību  

4. Ģimene - stabilitāte, drošība un atbalsts 

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 

Nr.1. Jaunā mācību 

satura aprobācija 2., 5., 

8., 11. klasēs un 

nostiprināšana 1., 4., 7., 

10. klasēs, saskaņojot 

mācību saturu starp 

dažādu mācību 

priekšmetu, mācību 

jomu un standarta 

posmu skolotājiem 

a) kvalitatīvi 

-pedagogi sadarbojās, plānojot mācību saturu, 

kopīgas tēmas vairākos mācību priekšmetos, 

starpdisciplinārus mācību pasākumus, vienotus 

pārbaudes darbus klašu grupās (pieredze apkopota 

koplietojamā dokumentā) 

-notika dalīšanās pieredzē ar sadarbības piemēriem 

pedagoģiskās padomes sēdē un metodiskajās 

nodarbībās 

pieredzes materiāli ar sadarbības piemēriem apkopoti 

MJ dokumentos un koplietojamā dokumentā 

-pedagogi vēroja kolēģu mācību stundas, tādējādi 

profesionāli pilnveidojās jaunā mācību satura 

aprobācijai 

sasniegts 

b) kvantitatīvi 

100% pedagogu sadarbojās jaunā mācību satura 

ieviešanā, veidojot kopīgas mācību stundas un 

starpdisciplinārus pasākumus (apkopots koplietojamā 

dokumentā) 

86% pedagogu vēroja vismaz vienu kolēģa mācību 

stundu (apkopots koplietojamā dokumentā un 

pedagoga pašnovērtējumā) 

60% pedagogi dalījās ar “labās prakses” piemēriem 

metodiskajās nodarbībās 

sasniegts 

Nr.2. e-mācību vides 

skolo.lv ieviešana un 

aprobācija kopā ar 

Skola2030 piedāvāto 

MS Teams saziņas un 

kopdarbības risinājumu 

a) kvalitatīvi 

- veikta e-mācību vides aprobācija 

- 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 Skola2030 kursu atsevišķu tēmu 

apguvē  

 

- sasniegts 

- pedagogi semināros ieguva 

zināšanas darbam e-mācību vidē 

skolo.lv 

- 3 skolotāji mācās kursos, lai  

iegūtu IT mentora kvalifikāciju  



b) kvantitatīvi 

- 50% pedagogu izmanto e-mācību vidi skolo.lv 

ikdienas darbā 

- daļēji sasniegts, jo izmanto 

apmēram tikai puse skolotāju, 

nākošajā mācību gadā turpināsies 

e-mācību vides skolo.lv 

padziļināta apgūšana un 

izmantošana, jo tā ir papildināta ar 

jauniem Skola2030 kursu 

materiāliem 

Nr.3. Izstrādāt jaunus 

mācību programmas 

virzienus Vispārējās 

vidējās izglītības 

programmā 

2022./2023.m.g. 

a) kvalitatīvi  

-tika aptaujāti skolotāji, noskaidrojot viņu ieteikumus 

(saglabāt padziļinātos kursus angļu valodā, ķīmijā un 

bioloģijā, piedāvāt izvēles kursus tehniskā grafikā) 

un iespējas jaunas mācību programmas virziena 

izstrādei 

Tiks izstrādāti ņemot vērā skolēnu 

intereses un skolas resursus 

b) kvantitatīvi 

-apzināti skolas resursi jaunas programmas virziena 

izstrādei 

nav sasniegts 

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 

 Jaunā mācību satura 

ieviešana 3.,6.,6.,12.klasēs 

un nostiprināšana 

1.,2.,4.,5.,7.,8.,10.,11.klasēs 

 

• kvalitatīvi 

a) Pēc DD izvērtēšanas iegūtie secinājumi 

tiek ņemti vērā un kvalitatīvi ietekmē 

turpmāko mācību procesu attiecīgajā 

mācību priekšmetā un skolā kopumā 

b) Pilnveidota mācību satura apguves 

plānojumu sistēma (koplietošanas 

iespējas), radot iespēju labākai 

sadarbībai jaunā mācību satura 

plānošanai 

 

 kvantitatīvi 

a) 3.,6., 9., 12. klasēs īstenoti 

diagnosticējošie darbi (DD) 

b)  Mācību gada noslēgumā īstenotas 

VPD sesijas 9., 12. klasēs un Valsts 

DD darbi 3., un 6.klasēm 

 

Paaugstināt skolēnu 

ikdienas un VPD 

sasniedzamos rezultātus, 

pilnveidojot skolēnu 

zināšanas un prasmes 

nestandarta uzdevumu 

risināšanā un samazinot 

neattaisnoti kavēto mācību 

stundu skaitu 

kvalitatīvi 

a) Pēc DD izvērtēšanas iegūtie secinājumi 

tiek ņemti vērā un kvalitatīvi ietekmē 

turpmāko mācību procesu attiecīgajā 

mācību priekšmetā un skolā kopumā, 

paaugstinot izglītojamo ikdienas un 

VPD rezultātus nestandarta uzdevumu 

risināšanā. 

b) Pedagogu vērotajās mācību stundās 

novērots,  ka tiek pilnveidotas 

nestandarta uzdevumu risināšanas 

prasmes 

c) Samazinoties neattaisnoti kavēto 

mācību stundu skaitam, paaugstinājies 

ikdienas mācību sasniegumu un VPD 

nestandarta uzdevumu izpildes 

 



procents 

d) Uzlabojusies teksta izpratne, par ko 

liecina skolēnu pārbaudes darbu 

izpildes kvalitāte, semestra laikā , gada 

noslēgumā 

 kvantitatīvi 

a) īstenoti diagnosticējošie darbi (DD)  

1.,2.,4.,5.,7.,8.,10.,11. klasēs visos 

mācību priekšmetos atbilstoši jaunajam 

standartam 

b) vērotas 20% pedagogu mācību stundas 

c) 80 % vērotajās mācību stundas 

pedagogs organizē mācību procesu, 

pilnveidojot  nestandarta uzdevumu 

risināšanas prasmes  

d) Neattaisnoti kavēto mācību stundu 

skaits samazinājies par 30 % 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagogu sadarbība starppriekšmetu projektos, realizējot 

jaunā standarta saturu. 

Skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveide. 

Formatīvās vērtēšanas nozīmīguma paaugstināšana. 

Skolā ir pieaudzis skolēnu skaits ar augstiem 

sasniegumiem. 

Skolēnu līdzatbildības  un motivācijas paaugstināšana par 

savu mācīšanos un mācību rezultātiem. 

Skolā ir izveidota datu bāze ikviena skolēna mācību 

sasniegumu uzskaitei, dinamikas izpētei un analīzei 

 

Izglītības iestāde, pamatojoties uz stipendiju piešķiršanas 

nolikumu, katru mēnesi (septembris-maijs) par augstiem 

mācību sasniegumiem 10.-12. klašu skolēniem piešķīra 

stipendijas (10-20 EUR mēnesī). 

Novadā vienota kārtība skolēnu apbalvojumiem par 

augstiem sasniegumiem novada, valsts, starptautiskajās 

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās. 

Skolas goda raksta piešķiršana par augstiem mācību 

sasniegumiem. 

 

 Veidot jaunas tradīcijas pilsoniskās līdzdalības pieredzes 

apgūšanai. 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Ētikas kodeksa izstrāde 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Dalība projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai”. Projekta ietvaros 

tiek sniegts atbalsts 1.-12. klašu izglītojamajiem. 

Sadarbojoties ar pašvaldības institūcijām nodrošināt izglītības 

pieejamību skolēniem, kuru izglītošanos ietekmē  

sociālekonomiskie faktori 

 Sadarbībā ar pašvaldību nodrošināt atbalstu izglītojamajiem, kuri 

pakļauti riskam priekšlaicīgi pārtraukt mācības pēc projekta 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

noslēguma, projekta pēctecības un ilgtspējas nodrošināšana 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolā tiek veikts preventīvais darbs ar skolēniem 

sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem. 

Visiem skolas darbiniekiem konsekventi ievērot skolā pieņemtos  

iekšējās kārtības un drošības noteikumus skolā un internātā. 

 Izglītojamiem jāizprot noteikumu nozīmi un nepieciešamību, kā 

arī noteikumi jāievēro skolā un internātā. 



 Apkopot un analizēt informāciju par fiziskās drošības 

pārkāpumiem un draudiem apspriedēs pie direktores 2x semestrī, 

plānot rīcību un preventīvo darbu, lai mazinātu iespējas fiziskās 

un emocionālās drošības apdraudējumam. 

 Apkopot un analizēt informāciju par emocionālās drošības 

jautājumiem, plānot rīcību un preventīvo darbu, lai veicinātu 

iestādes darbinieku un izglītojamo emocionālo drošību. 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Materiāltehnisko resursu un iekārtu izmantošana 

pašvaldības projektu realizācijai. 

Regulāri, piešķirtā budžeta ietvaros, atjaunot IT un  

materiāltehniskos resursus kvalitatīvai izglītības programmu 

realizācijai. 

Projekta “Zaļā klase” īstenošana. IKT infrastruktūras atjaunošana pašvaldības piešķirtā budžeta 

ietvaros. 

 Materiāltehnisko resursu un iekārtu izmantošana ārpusstundu 

nodarbībās un pasākumos. 

 

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

4.1.  Projekta īsa anotācija un rezultāti. 

2021.g. jūnijā noslēdzās 3 gadu patstāvīgās lasīšanas projekts “Reading Circle” (“Lasīšanas aplis”), kuru rīkoja LAVSA 

(Latvijas angļu valodas skolotāju asociācija) sadarbībā ar izdevniecību Pearson un kurā konkursa kārtībā līdztekus 7 citām 

Latvijas skolām tiesības piedalīties bija ieguvusi mūsu skola. Projekta noteikumi paredzēja, ka klase viena mācību gada 

laikā saņem 8 atbilstošam angļu valodas līmenim adaptētas grāmatas (15 eksemplāros), katras izlasīšanai atvēl vienu mēnesi 

un tad sūta grāmatu komplektu nākamajai skolai. Grāmatu tematika bija plaša – gan angļu un amerikāņu klasikas, gan 

mūsdienu daiļliteratūras adaptācijas, gan dabas, gan populārzinātniski apraksti. Skolēni lasīja klasē, lasīja mājās, klausījās 

ierakstus (katrai grāmatai komplektā bija arī audio versija), skatījās filmu fragmentus, pildīja uzdevumus gan no grāmatām, 

gan no darba lapām, gan no interneta. Notika diskusijas par grāmatām, par notikumiem, par atspoguļoto laikmetu. Aizvien 

pieaugošā lietotās valodas sarežģītības pakāpe nodrošināja pietiekamu izaicinājumu katram skolēnam, savukārt, 

individualizētais lasīšanas temps ļāva izbaudīt patiesu lasītprieku. 

4.2.  Projekta īsa anotācija un rezultāti. 

”Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās 

paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes 

kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.  

Skolā notika 14 pasākumi no vairākiem saturiskā pakalpojuma nodrošinātājiem - mūzikas, teātra, dejas, vizuālā mākslas, 

kino, dizaina, materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma, literatūras un grāmatniecības nozarēs, kuros 100% piedalījās 

visi skolas skolēni t.i. 1.-4. klasēs 332,  5.-6. klasēs 204, 7.-9. klasēs 360, vidusskolā 183. Dalība projektā palīdzēja sasniegt 

sasniedzamos rezultātus dažādos mācību priekšmetos (mūzikā, vēsturē, literatūrā, vizuālajā mākslā) par noteiktām tēmām 

un stiprināt pilsonisko piederību. 

4.3. Projekta īsa anotācija un rezultāti. 

ESF 8.3.2.2/16/I/001“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, 45 1.-3 klašu skolēniem tika 

nodrošināts pedagoga palīga/otra pedagoga atbalsts multidisciplinārās jomas mācību priekšmetos, sniegtais individualizētais 

atbalsts palīdzēja skolēniem veiksmīgāk iekļauties stundas gaitā, izprast darāmo un sasniegt stundas uzdevumus. 

5.-9. klašu skolēniem STEM un vides jomas mācību priekšmetu stundās (ķīmijā un dabaszinātnēs) kopdarbībā ar mācību 

priekšmeta skolotāju tika nodrošināts laborants, organizējot praktiskos uzdevumus un sniedzot individualizētu atbalstu 

skolēniem praktisko darbu mācību stundās, veicinot viņu mācīšanās (pētnieciskās darbības) prasmes un iemaņas, 

pilnveidojot analīzes un sintēzes prasmes. 

4.4. Projekta īsa anotācija un rezultāti. 

ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai“ (PuMpuRs) individuālu atbalstu saņēmuši 20 

skolēni, uzlabojot mācīšanās prasmes un paaugstinot mācību sasniegumus. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1.  (Izglītības programmu īstenošanai). nav 

5.2.  (Izglītības programmu īstenošanai). nav 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

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



2021./22.m.g. audzināšanas uzdevums - novēršot epidemioloģisko pasākumu izraisītās sekas, pilnveidot un attīstīt 

sadarbības prasmes mācību un audzināšanas darbā. 

Mācību gadā skolā notika daudzveidīgu sadarbības formu pielietošana mācību un audzināšanas darbā. Sadarbības prasmes 

apgūtas caur komunikāciju, uzdevumu analīzi, pašvērtējumu, savstarpējo novērtēšanu, kļūdu analīzi un to novēršanu, 

labošanas iespējām. Sadarbības rezultātā skolēniem tika uzlabota komunikācija, pozitīvu savstarpējo attiecību veidošana 

starp skolēniem un skolotājiem, mērķtiecīga sociāli emocionālās kompetences attīstīšana. 

Mērķtiecīgi pielietotās sadarbības formas palīdzēja apgūt stundās vai ārpusstundu darbā izvirzītos sasniedzamos rezultātus, 

stiprināt skolas vērtības un tikumus - atbildību, cieņu, godīgumu, ģimeni, kā arī pilsonisko audzināšanu u.c. (Pēc 

anketēšanas rezultātiem piederību skolai apstiprina 80% respondentu - skolēnu atbildes) 

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

Pedagoģiskās padomes sēdē tika nolemts, ka sadarbība nākošajā mācību gadā jāturpina, organizējot adaptācijas pasākumus 

1.,5.,10. u.c. klasēs, starpdisciplinārus projektus starp vairākiem mācību priekšmetiem. 

2022./23.m.g. izvirzītais audzināšanas uzdevums - Veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski 

attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus. 

 

7. Citi sasniegumi 

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

specifisko). 

- Starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs iegūtas 76 godalgas; 1.vietas - 11, 2.vietas - 22, 3.vietas - 19, Atzinības - 24. 

- 9.kl. skolniece ieguva Atzinību Krievu valodas valsts olimpiādē, 3 skolēni no 12.kl. ieguva III pakāpi Reģionālajā 

zinātniskās pētniecības darbu konferencē Zemgalē,  2 skolēni no 4.kl. ieguva  

II vieta valstī Stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa”, 1 skolniece no 3. kl. – Atzinību reģionā Stāstnieku konkursā “Teci, 

teci, valodiņa”. 

- Šogad Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas audzēkņi ar panākumiem piedalījās starptautiskajā „HIPPO” angļu valodas 

olimpiādē. Šogad tajā piedalījās 67560 dalībnieku no 54 dažādām pasaules valstīm – Eiropas Savienības, Armēnijas, 

Azerbaidžānas, Kazahstānas, Turcijas un Āzijas – Malaizijas, Indonēzijas u.c. Dalībnieki tika sadalīti 6 vecuma grupās, 

olimpiādes atlases un pusfināla posmi norisinājās martā un aprīlī tiešsaistē skolās.  

1.atlases posmā piedalījās 62 skolas audzēkņi; 7 turpināja dalību olimpiādes pusfināla kārtā, bet 3 audzēkņi – 3.klases skolēns 

(Little Hippo); 5.klases skolniece (Hippo 1) un 10.klases skolniece (Hippo 4) tika uzaicināti piedalīties finālā, kas norisinājās 

no 18.-20.maijam Itālijā, uz to bija ieradušies 180 dalībnieki no Eiropas valstīm. Skolēni veica olimpiādes darbu - kombinēto 

testu, kurā tika iekļauti visu valodas prasmju pārbaudes uzdevumi. Katrs dalībnieks saņēma goda diplomu – apliecinājumu un 

medaļu par piedalīšanos olimpiādē. Mūsu skolas audzēkņi uzradīja ļoti labus rezultātus: 10.kl. skolniecei – 5.vieta (25 

dalībnieki), 3.kl. skolniekam –7.vieta (36 dalībnieki), 5.kl. skolniecei –7.vieta (39 dalībnieki). 

- Folkloras kopai “Tīne” 1.vieta valstī Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā 

eimu, pulkā teku 2022” Video festivālā “No saknēm uz galotnēm”. 

-  Jau vairākus gadus 4.-12.klašu skolēni piedalās Starptautiskajā loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursā Bebr[a]s. Arī 

šogad 13 skolēni konkursā uzrādīja labus rezultātus un ieguva Atzinības rakstus. 

-  4 skolēni ieguva Atzinību Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē-konkursā “Lidice 2022”. 

- Šogad pirmo reizi skolēni piedalījās Starptautiskajā matemātikas konkursā "ĶENGURS 2022" un 2 skolēni ieguva 1.vietu, 3 

skolēni – 2.vietu, 1 skolēns – 3.vietu. 

- 5.klašu skolēni iesaistījās arī Uzdevumi.lv rīkotajā Matemātikas olimpiādē, 1 skolēns ieguva Atzinību. 

- Konkursā “LVM Biotehnikas skola” piedalījās 2 skolnieces, viena no tām ieguva atzinību un naudas balvu. 

- Skola piedalījās “Zaļās jostas” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru izlietoto bateriju vākšanas 

konkursā “Tīrai Latvijai!”, skolēni savāca 115,5 kg izlietoto bateriju. Konkursa laikā bērni mācās izprast izlietoto bateriju 

kaitīgo ietekmi uz vidi, iepazīst bateriju pārstrādes gaitu un savām acīm ierauga, cik daudz šo videi kaitīgo atkritumu katrs no 

mums ik gadu rada. 

- Piedaloties dažāda līmeņa sporta sacensībās, gan komandās, gan individuālās disciplīnās skolēni ir izcīnījuši 48 godalagas. 

Dalība mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos un sporta sacensībās, dod iespēju skolēniem apliecināt savas 

zināšanas un varēšanu, kā arī gūt vērtīgu pieredzi. 

- Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolu beidza 33 skolēni, tai skaitā 5 absolventi tika apbalvota ar Ministru prezidenta Atzinības 

rakstu par augstiem sasniegumiem mācībās, 1 absolvente saņēma Finanšu ministrijas Latvijas Simtgades stipendiju. 

 

7.2.  Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.2.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 2021./2022. mācību gadu; 

2021./22.m.g.salīdzinot ar valsts vidējiem vērtējumiem 12.klašu centralizētajos eksāmenos (CE) 5 mācību priekšmetos 

sniegums ir virs valsts vidējā  - angļu valodā 76,3 %, kas ir par 7,2% augstāks, latviešu valodā 60,1% - par 7,9%, bioloģijā 

(kārtoja 1 skolēns) 80% par 13,9%, fizikā (kārtoja 4 skolēni) 55,8 % par 0,1%, ķīmijā(kārtoja 2 skolēni) 64,7%  par 6,5% 



Zem valsts vidējā ir 2 mācību priekšmetos  -  matemātikā un krievu v. ( kārtoja 2 skolēni) 61.5% - par 16,2%.  

CE rezultāti 12.kl. latviešu valodā visaugstākais  vērtējums ir zināšanās un pamatprasmēs (60,1%), jāveicina teksta izpratni, 

jo procentuāli zemāki  (57,2%) teksta izpratnes daļā. 

CE rezultāti angļu valodā uzrāda, ka uzlabojušies vērtējumi rakstīšanas daļā, pasliktinājušies runāšanas daļā, lai tie 

paaugstinātos  tiks nostiprinātas argumentēšanas, debašu un runas prasmes. 

CE matemātikā vidējais vērtējums ir 35,5%, kas ir par 1,7% zem valsts vidējā. Uzlabojušās pamatprasmes un standarta 

uzdevumu risināšanas prasmes, pasliktinājušies vērtējumi nestandarta uzdevumu risināšanas prasmēs. Matemātikā, kurā 

skolas sniegums ir zem valsts vidējā – attīstīt un nostiprināt arī pamatprasmes standarta uzdevumu risināšanā, lai sasniegtu 

valsts vidējo līmeni. 

OL vērtējumi skolā, salīdzinot ar valsts vidējiem vērtējumiem visos eksāmenos ir zemāki.  

Angļu valodā 61,1% (par 5%), Latviešu valodā 55,4 % (par 1,3%), Matemātikā 24,5 % (par 15,6%) 

Uzdevums turpmākajam darbam visos mācību priekšmetos uzlabot nestandarta uzdevumu risināšanas prasmes, lasītprasmi un 

teksta izpratni, lai paaugstinātos vērtējumi noslēguma valsts pārbaudes darbos. Matemātikā turpināt attīstīt un nostiprināt arī 

pamatprasmes standarta uzdevumu risināšanā. 

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

Visos trīs aplūkojamos mācību gados iestādes vidējie rezultāti augstāki nekā valstī ir angļu valodā, latviešu valodā, fizikā, 

divus iepriekšējos gadus (2020./21.m.g.un 2019./20.m.g.) arī krievu valodā.  

Regulāri katru gada skolēni izvēlas kārtot CE eksaktajos mācību priekšmetos, 2021./22.m.g. sasniedzot augstāku līmeni kā 

valstī visos izvēles CE (fizikā, ķīmijā, bioloģijā), kas ir kvalitātes rādītājs, jo divus iepriekšējos aplūkojamos gadus ķīmijā  un 

bioloģijā  vidējie rezultāti bija zem valsts vidējiem. 

Matemātikas CE rezultāti divos  aplūkojamos gados ir zem valsts vidējiem (2021./22.m.g. -1,7%, 2020./ 21.m.g. par 4%), 

2019./20.m.g tie bija 5 % virs valsts vidējā.  

Izvērtējot CE rezultātus var secināt, ka skolas stiprās puses ir tas, ka 12.klases skolēnu vidējie vērtējumi latviešu valodā un 

angļu valodā ir virs valsts vidējiem rezultātiem; viszemākie izpildes rādītāji ir nestandarta uzdevumu risināšanās prasmēs. 

Turpmākas attīstības vajadzības ir pilnveidot nestandarta uzdevumu risināšanas prasmes ikdienas mācību procesā, lai 

paaugstinātos vērtējumi noslēguma valsts pārbaudes darbos, samazināt kavēto mācību stundu skaitu un akcentējot izglītojamo 

līdzatbildību par saviem mācību sasniegumiem. 

2019./2020.mācību gadā nenotika valsts pārbaudes darbi (VPD) par vispārējās pamatizglītības ieguvi, bet 2020./2021.mācību 

gadā VPD notika tikai latviešu valodā un matemātikā. 

2021./2022. mācību gadā Apliecību par pamatizglītības apguvi ieguva 37 skolēni. 

Lai saņemtu Atestātu par vidējo izglītību, absolventiem bija jākārto 3 centralizētie eksāmeni (CE): latviešu valodā, 

matemātikā un svešvalodā pēc izvēles. 

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

Vidējais statistiskais rādītājs par sniegumu ikdienas mācībās 3.-9.klasēs ir 7,31 un 10.-12.klasēs 7,41, kas ir optimāls rādītājs 

kvalitatīvam ikdienas darbam.  

3.-9.klasēs 36% un 10.-12.klasēs 33%  ikdienas skolēnu mācību sniegums ir 7,5 balles un augstāk, kas apliecina regulāru 

kvalitatīvu mācību darbu. 

Uzdevumi turpmākam darbam, pilnveidojot lasītprasmi un teksta izpratni, kā arī  nestandarta uzdevumu risināšanas prasmes, 

paaugstināt 10.-12.klašu skolēnu sniegumu ikdienas mācībās līdz 40%. 

Salīdzinot ikdienas sniegumu ar gada sniegumu, var secināt, ka mācību process ir regulārs un kvalitatīvs. 

 

 

 

Izglītības iestādes vadītāja ______________   /Inese Saulīte/ 
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