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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 

 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

matemātikas, 

dabaszinību un 

tehnikas virziena 

programma 

31013011 Atbrīvošanas 

aleja 90, 

Rēzekne,  

LV 4601 

 

Atbrīvošanas 

aleja 115, 

Rēzekne,  

LV 4601 

V – 8413 05.02.2016 73 73 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

programma 

31016011 Atbrīvošanas 

aleja 90, 

Rēzekne,  

LV 4601 

 

Atbrīvošanas 

aleja 115, 

Rēzekne,  

LV 4601 

V_2973 30.06.2020 45 45 

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

Nr.p.k. 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.) 

22 Visiem skolotājiem ir atbilstoša 

izglītība un kvalifikācija. 

Skolotāju vidējais vecums ir 43 

gadi.  

Ir nepieciešams palielināt to 

skolotāju skaitu, kuriem darbs 

skolā pamatdarbs. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

nav  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

2 Atbalstu nodrošina pedagogs – 

karjeras konsultants un skolas 

medicīnas māsa. 

 

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=52508&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=52508&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=52508&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=52508&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=52508&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=52508&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=52508&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=52508&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=62109&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=62109&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=62109&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=62109&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=62109&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


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) 

1.3.1. Kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana 10. un 11.klasēs, attīstot mācību procesā 

starpdisciplināru pieeju, kas balstīta pedagogu sadarbībā. 

1.3.2. Jēgpilna mācību procesa stratēģiskā plānošana un efektīva īstenošana, ievērojot Ganjē 9 

mācību notikumus un efektīvas mācību stundas kritērijus: sasniedzamais rezultāts (SR), 

atgriezeniskā saite (AS), jēgpilni uzdevumi (JU), metakognitīvās prasmes.  

1.3.3. Skolotāju pieredzes apmaiņas nodrošināšana, tās popularizēšana un publicēšana skolā un 

ārpus tās, turpinot attīstīt integrētu mācību procesu. 

1.3.4. Patriotisma un lepnuma par savu  skolu, skolas dibinātāju – Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmiju, Latgali un Latviju audzināšana, balstoties uz tradīciju saglabāšanu. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1. Izglītības iestādes misija – lietpratības pieejā balstītu mācīšanas un mācīšanās procesu plānot un 

realizēt atbilstoši skolēnu individuālajiem mērķiem un karjeras virzībai, sagatavojot reālajai dzīvei 

konkurētspējīgu un izaugsmei motivētu jaunieti. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – ATV absolvents ir (I) atbildīgs sabiedrības pilsonis, 

kurš iedziļinās, līdzdarbojas un sadarbojas ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi, lemj 

godprātīgi un uzņemas atbildību par saviem lēmumiem; (II) personība ar pašapziņu, kurš ciena 

un rūpējas par sevi un citiem; (III) radošs darītājs, kurš eksperimentē, improvizē, tiecas pēc 

jaunas pieredzes, ir zinātkārs un intelektuāli atklāts, pilnveidojas un ievieš inovācijas.  

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – radošums, inovācijas un izaugsme, pilsoniskā 

līdzdalība, tolerance, atbildība un cieņa. 

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

2.4.1. Skolēnu radošās darbības un talantu attīstīšana. Visa mācību gada garumā nodrošināts 

skolotāju un konsultantu – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docētāju atbalsts skolēnu 

zinātniskās pētniecības darbā. Īstenota interešu izglītība mākslinieciskajā pašdarbībā  

(dejas, vokālā māksla), STEM jomā (ķīmija, robotika, lāzertehnoloģijas, programmēšana) 

un   publikā uzstāšanās (debates). 

2.4.2. Skolotāju profesionālā pilnveide skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā atbilstoši 

vispārējās vidējās izglītības standartam. Mācīšanās konsultants – eksperts organizēja 

četras (4) nodarbības, kurās sniedza skolotājiem metodisko atbalstu skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšanā, atgriezeniskās saites iegūšanā un sniegšanā, efektīvas mācību 

stundas plānošanā un vadīšanā, mācību satura plānošanā un pašvadītas mācīšanās 

īstenošanā. Pilnveidota skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

2.4.3. Karjeras izglītības piedāvājuma paplašināšana un atbalsts skolēniem. Klātienes mācību 

laikā organizētas divas mācību ekskursijas uz uzņēmumiem: Ķeguma HES, TEC – 2, SIA 

“Getliņi EKO” kā arī organizēta karjeras diena kopā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 

docētājiem un studentiem. Klātienē un attālināti karjeras konsultante 1 reizi mēnesī vadīja 

tematiskas nodarbības katrā klasē par veiksmīgu saskarsmi, laika menedžmentu, mērķu 

izvirzīšanu u.c. Organizētas četras (4) nodarbības ar Nodarbinātības   valsts aģentūras 

karjeras konsultantiem. Organizēts seminārs par brīvprātīgo darbu kopā ar Eiropas 

brīvprātīgā darba veicējiem. Notika tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem,  

Valsts robežsardzes docētājiem un kadetiem, Skandiweb personālu, SWEDBANK 

pārstāvjiem, SSE Rīga studentiem, Rīgas Tehniskās universitātes docētājiem un 

studentiem. Nodrošināts atbalsts, lai  skolēni varētu piedalīties Mazās matemātikas 

universitātes, Jauno fiziķu skolas u.c. pasākumos. 



 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas kolektīvam ir vienots redzējums par skolas 

stiprajām pusēm un attīstības vajadzībām.  

Palielināt skolēnu un vecāku lomu un tiešu 

iesaistīšanos skolas pašnovērtējuma procesā un 

skolas attīstības noteikšanā.   

Skolotājiem ir viegli sastrādāties gan ar skolas 

vadības komandu, gan ar kolēģiem. 

Izveidot un ieviest sistēmu, lai efektīvi skaidrotu 

un nodrošinātu vienotu izpratni par sagaidāmo 

skolotāja rīcību skolas mērķu sasniegšanai un 

prioritāšu īstenošanai.  

Tiek iegūti un analizēti daudzveidīgi dati par 

mācīšanas un mācīšanās kvalitāti skolā, lai 

definētu un noteiktu skolas attīstību. 

Sadarbībā ar skolas dibinātāju definēt skolai 

sasniedzamos rezultātus nākamo 3 gadu periodam. 

Ir skaidri noteikti skolai sasniedzamie rezultāti. Pilnveidot skolotāju prasmi strādāt ar datiem, lai 

palielinātu mācīšanas un mācīšanās efektivitāti. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Ir skaidra komunikācija no skolas vadības 

komandas par jaunumiem un pārmaiņām (jaunais 

mācību saturs un pieeja, attālinātās mācības utt.) 

Pilnveidot informācijas apmaiņu starp skolu un 

vecākiem, nodrošinot efektīvu sadarbību.  

Ir definētas skolas misija, vīzija un pamatvērtības. 

Skolas vadības komanda ir piemērs skolas 

kolektīvam, paužot tās savā ikdienas darbā. 

Aktualizēt skolas iekšējos normatīvos aktus 

atbilstoši izmaiņām ārējos normatīvajos aktos un 

jaunajam skolas nolikumam, lai novērstu normu 

dublēšanos un nodrošinātu to efektīvu darbību. 

Skolas vadības komanda ikvienam sniedz 

noderīgu atbalstu audzināšanas, mācīšanas un 

mācīšanās jautājumos.  

Vadības komandai izmantot profesionālās 

pilnveides pasākumos (konferences, kursi, 

semināri utt.) iegūtās zināšanas un prasmes skolas 

darba pilnveidošanai. 

Būtisku problēmsituāciju risināšanā vienmēr tiek 

iesaistīti skolotāji, vecāki un skolēni, kā arī, ja 

nepieciešams, eksperti. 

Uzsākt veidot skolas izglītības procesa kvalitātes 

vadības sistēmu, iesaistot dibinātāju, skolotājus, 

vecākus un skolēnus.  

Regulāri tiek aktualizēti skolas iekšējie normatīvie 

akti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas vadības komandai ir vienota izpratne un 

redzējums par skolas attīstību.  

Skolas direktors ir dibinātāja – Rēzeknes 

Tehnoloģiju akadēmijas Administrācijas 

sanāksmes loceklis. 

Samazināt skolas vadības komandas locekļu darba 

apjomu, lai mācītu priekšmetu vai kursu, 

vienlaicīgi palielinot laiku organizēšanai, 

vadīšanai un pārraudzībai. 

Skolai ir cieša un veiksmīga sadarbība ar 

institūcijām, organizācijām, uzņēmumiem, kas 

papildina skolēnu mācīšanās pieredzi. 

Izveidot skolotāju sadarbības grupas un nodrošināt 

to darbu, lai kopīgi izvērtētu atsevišķas klases vai 

klašu grupas skolēnu snieguma attīstību un kopīgi 

plānotu kā uzlabot/ paaugstināt to  sniegumu. 

Skolā tiek augstu novērtēti tie skolotāji, kuri veic 

uzlabojumus, inovācijas un izmēģina jaunas lietas 

savā darbā. 

Organizēt  regulāras Skolēnu parlamenta tikšanās 

ar skolas direktoru un skolas vadības komandu, lai 

iesaistītu skolēnus mācīšanas un mācīšanās procesa 

pilnveidē. 

Vadības komanda ļoti labi skaidro pārmaiņu 

nepieciešamību un to ieviešanas ietekmi uz skolas 

attīstību un skolēnu sasniegumiem. 

 

Izglītības metodiķis, kas ir mācīšanās konsultants 

– eksperts, nodrošina efektīvu atbalstu skolotājiem  

ikdienas darbā.   

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolotāji regulāri pilnveido savu profesionālo 

kvalifikāciju atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām. 

Palielināt pamatdarbā strādājošo skolotāju skaitu, 

panākot, ka vismaz 60% no strādājošiem darbs 

skolā ir pilna laika pamatdarbs. 

Vairumam skolotāju ir maģistra grāds pedagoģijā 

vai atbilstošajā zinātņu nozarē. Viena skolotāja ir 

maģistrante. Diviem skolotājiem ir doktora 

zinātniskais grāds, viens ir doktora zinātniskā 

grāda pretendents. Skolā strādā mācīšanās 

konsultants – eksperts. Viens skolotājs pilnveido 

profesionālo kvalifikāciju, lai uzņemtos izglītības 

tehnoloģiju mentora pienākumus.  

Nodrošināt skolotāju savstarpējās pieredzes 

apmaiņu, efektīvi organizējot jomu metodisko 

komisiju darbu, kā arī veidojot skolotāju 

sadarbības grupas un nodrošinot to darbu. 

Vairumam skolotāju ir labas vai ļoti labas digitālās 

prasmes.  

Ieviest skolotāju mācību stundu savstarpējo 

vērošanu, lai nodrošinātu savstarpējo sadarbību un  

palielinātu integrēto mācību stundu skaitu. 

Ir skolotāja pašvēŗtējuma ziņojums, ko skolotāji 

izmanto savas profesionālās darbības 

novērtēšanai. 

Pilnveidot skolotāju kompetenci skolēnu 

zinātniskās pētniecības darbu vadīšanā un 

konsultēšanā. 

 Izstrādāt un ieviest sistēmu, lai sniegtu 

skolotājiem efektīvu atgriezenisko saiti par viņu 

darba kvalitāti. 

 

 



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

 

4.1. 2020./2021.mg. skola īstenoja četrus (4) Erasmus+ projektus. Viena projekta, kura koordinators 

bija skola, īstenošana šajā mācību gadā tika pabeigta. Īstenotie projekti ir: 

4.1.1.  “STEP – STEM To Environmental Problems” (Nr. 2018-1-LV01-KA201-046976). 

Skola ir koordinators. Projekta īstenošana pabeigta 31.08.2021. Projekta īstenošanas 

laikā ir izpētītas un apzinātas katras dalībvalsts vides problēmas, pievērsta sabiedrības 

uzmanību vietējām vides problēmām, un, izmantojot STEM jomas zināšanas un prasmes, 

rasti inovatīvi risinājumi šīm problēmām. Šie  risinājumi un idejas tiek ieviesti praksē / 

reālajā dzīvē.  

4.1.2.  “Dawn of schools with education 4.0” (Nr. 2018-1-TR01-KA229-060079_3). Skola ir 

partneris.  Projekta īstenošanas laikā, tiek veicināta izpratne un popularizētas STEM 

zinātnes, radot interesi par šīm jomām, veicot praktiskus un radošus uzdevumus ar 

robotiem, 3D printeriem, droniem un virtuālajā realitātē, partneriem daloties pieredzē, 

rādot labās prakses piemērus un gūstot jaunas zināšanas. 

4.1.3. “Eco-friendly robotics for a future green world” (Nr. 2019-1-PT01-KA229-060800_6). 

Skola ir partneris.  Projekta īstenošanas laikā izmantojot robotiku, tiek pievērsta 

uzmanību globālajām vides problēmām, klimata izmaiņām un atjaunojamajiem 

resursiem. Skolēni izzina atjaunojamos resursus, izmantojot stratēģiju “Eiropa 2020”; 

ģenerē radošas idejas, lai izveidotu jaunus robotus, kas varētu būt noderīgi gaisā, ūdenī, 

mājās, skolās, uz ceļiem un apkārtējā vidē. Tiek meklēti veidi, kā risināt vides problēmas 

katrā no partnervalstīm, izmantojot robotus un integrējot robotiku skolu mācību 

programmās. 

4.1.4. “Scaling Up Applied Creativity Labs for Europe” (SCALE) (Nr.2020-1-UK01-KA201-

078973).  Skola ir partneris. Projekta galvenais uzdevums ir aktualizēt un pievērst 

uzmanību vietējām un reģionālajām vides un klimata pārmaiņu problēmām, izmantojot 

novatorisku metodiku, kas pazīstama kā “Applied Creativity Labs” (ACL) jeb radošās 

laboratorijas, kas ir unikāla mācīšanas un mācīšanās metodika, kas balstās uz kritisko 

domāšanu un uz risinājumiem vērstu mācīšanos.  Laboratorijas ir izstrādātas, lai rosinātu 

jauniešus domāt radoši un attīstītu kritiskās domāšanas prasmes, kuras, pielietojot reālās 

pasaules izaicinājumos, palīdzētu viņiem izstrādāt novatoriskus risinājumus Eiropas 

mēroga jautājumos. 

4.2. 2020./2021.mg. skola īstenoja eTwinning projektu  “Change the Game Yourself!” projekts tika 

īstenots sadarbībā ar Spānijas skolu IES La Marxadella. Kopā ar Latvijas un Spānijas skolēniem 

projektā darbojās arī Turcijas, Bulgārijas, Čehijas un Polijas skolēni un skolotāji. Projekts tika 

izveidots, lai palīdzētu ikvienam interesentam pārvarēt savu nepatiku un bailes no tehnoloģijām, 

mainot spēles noteikumus pašam un apgūstot dažādus ar IT jomu saistītas zināšanas un prasmes. 
Projekts ieguva Nacionālo eTwinning balvu 2021 starptautisko projektu kategorijā, kā arī 

skatītāju balvu. 

4.3.2020./2021.mg. skola īstenoja sešus (6) Jauniešu iniciatīvu projektus: “Mans budžets ir mans 

spēks”,  “Jaunie mediju eksperti”,  “Ar sirdi Latgalē”, “Chemical Brains on Fire”, “18! Vai tā 

ir brīvība?”,  “Mūsu tautas režisors”. Projekti attīsta jauniešu projektu izstrādāšanas, plānošanas 

un īstenošanas prasmes, aktualizējot jauniešiem saistošas tēmas un jomas. Pilnveidotas jauniešu 

problēmu risināšanas un sadarbības prasmes, kā arī attīstītas jaunrade un uzņēmējspēja. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

5.1. Ilgstoši (> 1 gads) spēkā esošie līgumi: 

5.1.1.  Rēzeknes novada pašvaldība. 13.09.2016 Sadarbības līgums Nr.3.6 /1 par 

izglītības pārvaldes funkciju veikšanu. 

https://www.scaleacls.com/
https://atv.rta.lv/atv-realizets-jauniesu-iniciativu-projekts-mans-budzets-ir-mans-speks/
https://atv.rta.lv/atv-realizets-jauniesu-iniciativu-projekts-mans-budzets-ir-mans-speks/
https://atv.rta.lv/atv-realizets-jauniesu-iniciativu-projekts-jaunie-mediju-eksperti/
https://atv.rta.lv/realizets-atv-jip-ar-sirdi-latgale/


5.1.2.  SIA ”Izglītības sistēmas” 31.08.2015 līgums EK-2-05/5032A par skolvadības 

sistēmas „E-klase” pakalpojumu sniegšanu.  

5.2.2020./2021.m.g. noslēgtie līgumi:  

5.2.1. Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde. 01.10.2020 līgums Nr.4.33 / 7 par  telpu 

nomu sporta nodarbībām.  

5.2.2. Nodibinājums “IT Izglītības fonds”, 09.11.2020 līgums Nr.2020_11_09_6 par 

augsta līmeņa programmēšanas skolotāju mācību nodrošināšanu. 

5.2.3. SIA Uzdevumi.lv. 26.03.2021 līgums Nr. UZD 302-03/2021 par pakalpojuma 

PROF iegādi un izmantošanu. 

5.2.4. Edurio Ltd filiāle Latvijā. 19.07.2021 līgums Nr. L202107 – 01 par tīmekļa 

programmas edurio izmantošanu. 

5.2.5. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”. Līgumi par jaunatnes 

iniciatīvu projektu īstenošanu.  

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1.Prioritātes 

 

Audzināšanas darba mērķis 2018./2019.m.g. – nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par 

krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā 

izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to praktizēšanu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, 

stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij un tās Satversmei. 

Audzināšanas darba mērķis 2019./2020.m.g. –  nodrošināt atbalstu mācību un audzināšanas darbā 

ikvienam izglītojamam, veicinot aktīvas un brīvas personības attīstību, ņemot vērā skolēna 

individuālās spējas un intereses. 

Audzināšanas darba mērķis 2020./2021.m.g. – veicināt skolēnu pašiniciatīvu radīt drošu un 

draudzīgu vidi skolā,  kā arī veicināt skolēnu iniciatīvu un mācīt uzņemties līdzatbildību gan skolas, 

gan ārpusskolas pasākumos. 

 

6.2.  Galvenie secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas 

 

2020./2021.m.g. aktīvi darbojas Skolēnu Parlaments, veicinot gan jaunu pasākumu (Skolas 

Parlamenta prezidenta vēlēšanas, kopīgs darbs pie Skolas parlamenta Reglamenta) un projektu 

(jauniešu iniciatīvu projekti)  īstenošanu skolā, gan aktualizējot jauniešiem tradīcijas (valsts u.c. 

svētki), mērķtiecīgi akcentējot līdzdalības nozīmi drošas un draudzīgas vides veidošanā, 

pašizaugsmē, kā arī tikumisko vērtību izpratni. 

Attālinātais mācību process visa mācību gada garumā prasa ieviest korekcijas, plānojot prioritātes 

nākamajam trīsgadu posmam, īpašu uzmanību veltot jēgpilnu un mērķtiecīgi organizētu ārpusstundu 

pasākumu un klases stundu nodrošināšanai, veicinot izglītojamo pilsonisko, patriotisko un valstisko 

audzināšanu, Eiropas piederības apziņas veicināšanu sadarbībā ar visiem mācību priekšmetu 

skolotājiem, kā arī atbalstīt karjeras izglītību un skolēnu hobiju pilnveidi (muzikālās laboratorijas 

izveidi). 

 

7. Citi sasniegumi 

7.1. Galvenie secinājumi par skolai svarīgo, specifisko. 

Skola par svarīgu uzskata ikviena skolēna talantu attīstīšanu, tāpēc liela uzmanība tiek pievērsta 

skolēnu zinātniski pētnieciskajai darbībai, izmantojot skolas un dibinātāja materiāli tehnisko 

nodrošinājumu. Visi 11.klašu skolēni izstrādā individuālo zinātniski pētniecisko darbu kādā no 

zinātņu nozarēm, kas ļauj ne tikai pilnveidot savas zināšanas attiecīgajā nozarē, bet arī attīstīt kritisko 

domāšanu un pašvadītas mācīšanās prasmes, pilnveidot prasmi risināt problēmas, attīstīt jaunradi, 



pilnveidot sadarbības un digitālās prasmes.  2020./2021.m.g. 11 skolēni kļuva par   Latgales reģiona 

skolēnu ZPD  konferences laureātiem, izcīnot piecas 1.pakāpes, četras 2.pakāpes un divas 3.pakāpes 

godalgas inženierzinātņu, dabaszinātņu un sociālo zinātņu nozarē. Deviņi skolēni piedalījās  Latvijas 

skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē, kurā starp 551 skolēna prezentētajiem 

471 zinātniskās pētniecības darbiem četru skolēnu darbi ieguva 2.pakāpi un vienas skolnieces darbs 

ieguva 3.pakāpi, kā arī trīs skolēni ieguva specbalvas no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās 

universitātes un Ekonomikas ministrijas. Skolēni savus talantus attīsta arī piedaloties mācību 

priekšmetu olimpiādēs. 2020./2021.m.g. mācību priekšmetu olimpiāžu 2.posmā ir izcīnītas 52 

godalgotas vietas, valsts līmenī – 8 godalgas, kā arī sudraba medaļa starptautiskajā ekonomikas 

olimpiādē.  

 

7.2. Galvenie secinājumi pēc valsts pārbaudes darbu rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību 

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

2020./2021.m.g. valsts pārbaudes darbus par vidējās izglītības ieguvi – centralizētos eksāmenus, 

kārtoja 40 (četrdesmit) 12.klašu skolēni, 1 skolēns ar speciālām vajadzībām no valsts pārbaudījumiem 

tika atbrīvots veselības stāvokļa dēļ. Skolēni kārtoja noteiktos obligātos centralizētos eksāmenus 

latviešu valodā, svešvalodā (angļu valodā vai krievu valodā, kā arī 3 skolēni kārtoja eksāmenus gan 

angļu valodā, gan krievu valodā) un matemātikā, kā arī izvēles centralizētos eksāmenus fizikā, ķīmijā, 

bioloģijā un Latvijas un pasaules vēsturē.  

Vidējais vērtējums centralizētajos eksāmenos 2020./2021.m.g. ir 71,72%, kas ir par 4,64% 

augstāks nekā 2019./2020.m.g. Obligāto centralizēto eksāmenu indekss OCEI ir 72,8%, kas ir par 5% 

augstāks nekā 2019./2020.m.g. OCEI. Trīs gadu laikā OCEI ir pieaudzis par 10.9%. Skolēni pastāvīgi 

uzrāda labus rezultātus matemātikā, 2020./2021.m.g. – 76,7%, angļu valodā – 74,5% un krievu valodā 

– 90,8%. Lielākā izaugsme salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir latviešu valodā + 8,1%, matemātikā 

+7,8%, fizikā + 19,1%. Skolēnu sasniegumi matemātikā salīdzinot ar 2019.gadu ir uzlabojušies par 

20,1%. Angļu valodā un krievu valodā pēdējos divos gados skolēni uzrāda stabili nemainīgus 

rezultātus. 

Pēdējo trīs gadu laikā skolēni uzrāda stabilus rezultātus obligātajos centralizētajos eksāmenos 

latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā, kas ir augstāki nekā vidējie rezultāti valstī. Vidējais 

vērtējums matemātikā ir 1,7 līdz 2,1 reizes augstāks nekā vidēji valstī. 

 

Obligāto centralizēto eksāmenu vidējie rezultāti 2019. – 2021. 

Centralizētais eksāmens 

Vidējais vērtējums, % 

2019. 2020. 2021. 

valstī ATV valstī ATV valstī ATV 

Angļu valoda  62,7 66,7 70,0 76,2 66,6 74,5 

Krievu valoda   73,3 90,7 76,4 90,8 

Latviešu valoda  49,9 63,4 52,9 55,2 51,2 63,3 

Matemātika  32,7 56,6 35,4 68,9 36,1 76,7 

 

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos par vidējās izglītības ieguvi liecina, ka skolas 

absolventi ir ne tikai ieguvuši noteiktas zināšanas un apguvuši prasmes, bet arī spēj lietot zināšanas 

un prasmes nestandarta situācijās.   

Ir nepieciešams uzlabot skolēnu sasniegumus fizikā un ķīmijā, panākot, ka skolēnu vidējais 

vērtējums šajos eksāmenos ir optimālā līmenī (≥60%). 

 

 


