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• Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 



• 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 Raiņa iela 49, 

Ilūkste, 

Augšdaugavas 

novads, LV 

5447 

 

Stadiona 

iela1, 

Ilūkste, 

Augšdaugavas 

novads, LV 

5447 

Tirgus 

laukums 20, 

Subate, 

Augšdaugavas 

novads, LV 

5447  

V- 753 31.08.2018. 314 312 

Pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma 

21011121 Stadiona 

iela1, 

Ilūkste, 

Augšdaugavas 

novads, LV 

5447 

 

V-

10140 

31.08.2018. 34 32 

Speciālās 

pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma 

izglītojamajiem 

ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015621 Stadiona 

iela1, 

Ilūkste, 

Augšdaugavas 

novads, LV 

5447 

 

V- 

10141 

31.08.2018. 2 2 



Vispārējās 

vidējās 

izglītības 

matemātikas, 

dabaszinību un 

tehnikas 

virziena 

programma 

31013011 Raiņa iela 49, 

Ilūkste, 

Augšdaugavas 

novads, LV 

5447 

V-

10144 

31.08.2018. 51 51 

Pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma 

21011121 Stadiona 

iela1, 

Ilūkste, 

Augšdaugavas 

novads, LV 

5447 

 

V_2892 26.06.2020. 21 20 

Speciālās 

pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma 

izglītojamajiem 

ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015621 Stadiona 

iela1, 

Ilūkste, 

Augšdaugavas 

novads, LV 

5447 

V_2900 26.06.2020. 0 0 

Vispārējās 

vidējās 

izglītības 

programma 

31016011 Raiņa iela 49, 

Ilūkste, 

Augšdaugavas 

novads, LV 

5447          

V_2901 26.06.2020. 27 28 

 

• Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri 

(nodrošinājums un ar to 

saistītie izaicinājumi, 

pedagogu mainība u.c.) 

•  Pedagogu skaits izglītības 

iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

56 Kadru mainība neliela, 

lai gan vērojama 

tendence meklēt darbu 

citās darbības jomās vai 

lielākās skolās, kur 

iespējama lielāka 

slodze un darba 

samaksa. Līdz šim tika 

izmantoti iekšējie 

resursi, jo daudziem 



skolotājiem ir apgūta 

otra specialitāte. 

•  Ilgstošās vakances izglītības 

iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 

2020./2021.māc.g. 

nav  

•  Izglītības iestādē pieejamais 

atbalsta personāls izglītības 

iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

8 Logopēds- 0,8 likmes, 

psihologs – 1 likme; 

pedagoga palīgs – 1,2 

likmes, skolas 

medmāsa- 1.5 likmes;  

 

 

 

• Informācija, kura atklāj izglītības iestādes     darba prioritātes un plānotos 

sasniedzamos rezultātus 2021./2022. māc.g.  

 

Prioritātes: 

1. Turpināt pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu 1.,2., 4., 5., 7., 8., 

10., 11. klasēs. 

Sasniedzamie rezultāti: 

1) vismaz 60% skolotāju ir vienojušies par prioritārajām mācību stundas laikā 

izmantojamajām metodēm, mācību saturu,  

2) skolā darbojas skolotāju darba grupa, kas izstrādā skolēnu zināšanu un prasmju 

līmeņu aprakstus un izmanto tos savā ikdienas darbā; 

3) visas vērotās mācību stundas atbilst mācību stundas organizācijas principiem 

un stundas uzbūvei. 

 

2. Uzsvērt skolēnu atbildību par mācību sasniegumiem un veicināt skolēnu 

patstāvīgā darba iemaņas.  

Sasniedzamie rezultāti: 

1) skolēnu sniegums valsts pārbaudes darbos ir augstāks nekā vidēji valstī; 

2) 60% vēroto stundu skolotāji ir izmantojuši uz patstāvīgo izziņu balstītus 

uzdevumus; 

3) vidusskolēni regulāri izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus; 2020./21.mācību 

gadā valstī iegūta 2.pakāpe. 

 

3. Plānotais sasniedzamais rezultāts direktoram – tiek paplašināts skolas darba 

plānošanā, vērtēšanā, attīstības plānošanā iesaistīto mērķgrupu apjoms. 

 

 

• Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

• Skolas misija – skolā fiziski un emocionāli drošā vidē, iegūstot kvalitatīvu 

izglītību, aug un attīstās personība 

• Skolas vīzija  par izglītojamo – skolēns, kas pozitīvā mācību vidē kopā ar 

profesionāliem un saprotošiem pedagogiem mācās domāt, darīt, sapņot, 

draudzēties  

• Skolas vērtības cilvēkcentrētā veidā – cieņa, atbildība, sadarbība, personības 

izaugsme 



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

rezultāti 

• Kritēriju izvērtējums  

 

• Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
●skolas darba pašvērtēšana ir regulāra; 

 
●aktivizēt vecāku un skolēnu iesaistīšanos 

pašvērtēšanā un plānošanā;  

●vadības komanda ir saliedēta, visi lēmumi 

tiek pieņemti koleģiāli,  
●pārstrukturēt skolas administrācijas un 

vadības komandas atbildību un pienākumus; 
●ir noteikta kārtība atgriezeniskās saites 
saņemšanai par skolas darba efektivitāti; 

●pilnveidot sadarbību ar Skolas padomi un 
skolēnu pašpārvaldi; veicināt vecāku un 

skolēnu iniciatīvu priekšlikumu un jaunu 

ideju izteikšanai; 
 ●veicināt skolotāju, skolēnu un vecāku 

piederību skolai, izkopjot un pilnveidojot 

skolas tradīcijas; 
 ● organizēt skolas darbinieku labjūtības 

testēšanu        

 

 

• Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
● ir zināšanas par skolas darbības 
tiesiskumu, par normatīvo aktu izstrādi;, 

sistemātiski tiek pilnveidota profesionāla 

kompetence; 

● turpināt skolas iekšējo normatīvo aktu 
pilnveidi; 

 

● lēmumu pieņemšanā tiek ievērota 
demokrā       tija; 

● mācību gada beigās izvērtēt visas skolas 
darbu, anketējot visas iesaistītās puses; 

● tiek veidota cieņpilna, uz vienlīdzības un 

taisnīguma principiem balstīta 

komunikācija 

● apgūt zināšanas par stresa vadību, darbu 

spriedzes apstākļos, izdegšanu 

 

• Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
● ir laba sadarbība ar dibinātāju, tiek 

saņemtas nepieciešamās konsultācijas,  

● motivēt vecākus vairāk iesaistīties skolas 

aktuālo jautājumu apspriešanā; 

● skolā tiek nodrošinātas iespēja savstarpēji  
mācīties un dalīties pieredzē 

● izstrādāt meteriāltehnisko resursu 
ieguldījumu plānu 3 gadiem,  

● skolas vadība ir pieejama vecākiem 

priekšlikumu, aizrādījumu sniegšanai, 
konsultāciju saņemšanai; 

 

● tiek uzklausīts skolēnu pašpārvaldes 

viedoklis par dažādiem skolas jautājumiem 

un sniegts atbalsts izteikto ideju 
realizēšanai; 

 

●skolas vadības komanda atbalsta 

pedagogu izaugsmi; 

 

● skolā tiek veikts metodiskais darbs, visi 
skolotāji darbojas kādā no jomām 

 



 

 

• Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
● visiem skolas pedagogiem ir normatīvo 

aktu prasībām atbilstoša izglītība; 

● prognozēt skolotāju tālākizglītību; 

● katru gadu tiek atjaunota informācija par 

skolas darbiniekiem no Sodu reģistra; 

● veicināt pedagogu savstarpējo sadarbību, 

daloties ar profesionālās pilnveides 

pasākumos gūtajām zināšanām un pieredzi; 

● skolā nav pedagogu vakanču,   

● ir izstrādāta kārtība skolotāju 

aizvietošanai, pedagogu darba kvalitātes 

novērtēšanai; 

 

● mācību gada beigās katrs pedagogs 
izvērtē savu darbu, tiekas ar skolas vadību, 

pārrunā sasniegto; 

 

 

 

• Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 

2020./2021.māc.g. 

 

• to īsa anotācija un rezultāti; 

 

N.p.k. Projekts Anotācija un rezultāti 

1. ESF projekts „Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai 

un slimību profilaksei Ilūkstes 

novadā” 

Projekta ietvaros notika skolēnu 

tikšanās ar psiholoģi Aiju Šmuksti, 

kas ar pusaudžiem runāja par 

atkarībām un ar vidusskolēniem par 

rakstura stiprināšanu. 

2. ES fondu darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 

projekts “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” 
 

Novadā veiksmīgi darbojās karjeras 

konsultante Iveta Repkova, kas 

sadarbībā ar klašu audzinātājiem 

palīdzēja skolēniem izvēlēties 

nākotnes profesiju. Skolā veiksmīgi 

tika organizēta karjeras nedēļa, 

ZOOM vebinārs vidusskolēniem – 

tikšanās ar pagājušā gada 

absolventiem u.c. pasākumi. 

Skolēniem bija iespēja piedalīties 

individuālās konsultācijās.   

3. ESF projekts “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” 
 

1.-9.klasē darbojās pedagoga palīgi, 

kas veica individuālo darbu, 

konsultācijas skolēniem  

matemātikas un dabaszinību 

stundās, lai nodrošinātu kvalitatīvu 

izglītību katram skolēnam un 

veicinātu izglītības kvalitāti 

kopumā. 1.-4.klasē darbojās 



logopēdi, kas deva iespēju uzlabot 

valodas prasmes (runāt, lasīt, 

rakstīt), koriģēt valodas 

traucējumus. Individuālās 

konsultācijas matemātikā tika 

piedāvātas 1. – 9.klasei, tas deva 

iespēju darboties ar skolēniem, 

kuriem ir lēns darba temps un kuri 

nav izpratuši tēmu, kā arī papildus 

un padziļināti apgūt dažādas tēmas, 

risināt paaugstinātas grūtības 

uzdevumus. Attālināto mācību laikā 

tas deva iespēju palīdzēt skolēniem 

ar mācīšanās grūtībām, savukārt 

skolēniem ar augstiem 

sasniegumiem veiksmīgi 

sagatavoties matemātikas 

olimpiādēm un konkursiem. 

Nodarbībās - pētniecisko prasmju 

attīstīšana dabaszinātnēs -  uzsvars 

tika likts uz skolēna pētniecisko 

darbību (5. – 12.klasei), kas 

veicināja augstus sasniegumus valsts 

zinātniski pētniecisko darbu 

konferencē. 1.-12.klašu skolēni 

iesaistījās dažādās jauno tehnoloģiju 

nodarbībās. Projekta ietvaros tika 

saņemti 10 Mindstorm EV3 robotu 

komplekti, kas tika izmantoti gan 

mācību, gan ārpusstundu 

nodarbībās, kur skolēni piedalījās 

dažādās sacensībās un  ieguva 

godalgotas vietas.  Projekta ietvaros 

skolēni devās divās mācību vizītēs 

uz Ventspils Digitālo centru 

(15.09.2020. un  18.09.2020.), kur 

apmeklēja robotikas nodarbību un 

3D grafikas nodarbību. Mācību 

vizītēs piedalījās 10.-12.klašu 

skolēni.  

 

4. ESF projekts “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” 
 

Šajā projektā skola darbojas no 

2019./2020.m.g. 2.semestra. 

2020./2021.m.g. 2.semestrī projektā 

bija iesaistīts 21 skolēns, skolēniem 

tika piedāvātas konsultācijas mācību 

priekšmetos. 5 skolēniem bija 

pieejams  konsultatīvais atbalsts – 

pedagoga profesionāli virzīta saruna, 

kuras rezultāts ir pedagoga sniegts 



ieteikums par konkrētu uzvedību,  

lai izprastu un pārvarētu sarežģītu 

dzīves situāciju un  uzlabotu dzīves 

kvalitāti.  
 

5. Projekts “Atbalsts mediju izglītībā 

skolām un sabiedrībai”. “Ceļvedis 

medijpratībā”. (IAC sadarbībā ar 

ASV vēstniecību Latvijā). 
 

Skolas komanda (4 pedagogi) 

aprobēja medijpratības projekta 

materiālus, kurus var izmantot ne 

tikai audzināšanas procesā, bet arī 

mācību stundās, mācoties par 

medijiem, viltus ziņām un 

tekstpratību. 

6. Valsts aizsardzības mācība (VAM). 
 

No 2019./2020.m.g. vidusskolā 

skolēni var  apgūt valsts aizsardzības 

mācību, kas stiprina piederību 

savam novadam un valstij, kā arī 

dod iespēju pēc vidusskolas 

beigšanas sekmīgi startēt militārajā 

jomā. 

7. 

 
Programma “Latvijas skolas 

soma”. 
 

Kultūrizglītības programmā 

“Latvijas skolas soma” tika 

organizēti 11 pasākumi. Attālinātā 

mācību procesa laikā piedāvātos 

pasākumus varēja skatīties digitāli. 

Projektā piedalījās visi skolēni. 

Katram bija iespēja vismaz vienu 

reizi mācību semestra laikā iepazīt 

Latviju mākslas un kultūras norisēs, 

sasaistot tās ar mācību un 

audzināšanas darbu.  

 

 

 

 

 

• Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

•  Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

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

 

N.p.k. Mācību 

gads 
Prioritātes Galvenie secinājumi 

1. 2018./2019. 1.Paaugstināt izglītības 

kvalitāti, sekmējot dažādu 

mācību priekšmetu 

pedagogu sadarbību. 

2.Veidot saliedētu, vienotu un 

draudzīgu kolektīvu. 

3.Stiprināt skolēnu patriotismu, 

sagaidot Latvijas simtgadi. 

Skolotāji sadarbojās gan 

veidojot vienotus 

tematiskos plānus, gan kopā 

vadīja mācību stundas. Tika 

organizēta pedagoģiskās 

padomes sēde “Kvalitātes 

nodrošināšana izglītības 

procesā.” 



Notika pasākumu cikls 

skolēniem (Draudzības 

vakari, Sporta svētki, 

ekskursijas u.c.), kas 

veicināja draudzīgu 

attiecību veidošanos un 

mazināja konfliktsituācijas. 

Skolēni piedalījās skolā, 

novadā un valstī 

organizētajos pasākumos, 

kas veltīti Latvijas 100-

gadei: 5. – 9.klašu koris 

piedalījās dižkoncertā 

“Latvijas gadsimts” Arēnā 

Rīgā, probācijas dienesta 

pasākumā “Miera aplis – 

vēlējumi Latvijai” utt. 

2. 2019./2020. 1.Paaugstināt izglītības 

kvalitāti, sekmējot dažādu 

mācību priekšmetu 

pedagogu sadarbību. 

2.Veidot saliedētu, 

vienotu un draudzīgu 

skolas kolektīvu. 

3. Stiprināt skolēnu 

patriotismu, gatavojoties 

XII Latvijas Skolu 

jaunatnes dziesmu un deju 

svētkiem. 

Pedagogu sadarbība 

turpinājās arī šajā mācību 

gadā. Notika pedagoģiskās 

padomes sēde “Skolotāju 

savstarpējās sadarbība. 

Labās prakses piemēri,” 

kurā skolotāji prezentēja 

veiksmīgas mācību stundas. 

Patriotisku aktivitāšu 

piedāvājums veicināja 

skolēnu piederību 

dzimtajam novadam un 

valstij. Skolēnu deju 

kolektīvi bija gatavi 

piedalīties XII Latvijas 

Skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētkos, kas tika atcelti 

pandēmijas dēļ. 

3. 2020./2021. 1.Uzsākt pilnveidotā 

mācību satura un pieejas 

ieviešanu 1.,4.,7. un 

10.klasēs. 

2.Paaugstināt izglītības 

kvalitāti, uzsverot skolēnu 

līdzdalību un savstarpējo 

sadarbību. 

3.Stiprināt skolēnu 

patriotismu, gatavojoties 

XII Latvijas Skolu 

jaunatnes dziesmu un deju 

svētkiem. 

2020./2021.mācību gads 

bija izaicinājuma gads 

skolēniem un skolotājiem 

gan attālinātā mācību 

procesa, gan pilnveidotā 

mācību satura un pieejas 

ieviešanas dēļ. Par skolēnu 

un skolotāju veiksmīgu 

sadarbību liecina fakts, ka 

mācību gads tika noslēgts 

ļoti labi: nebija neviena 

skolēna ar vāju zināšanu 

apguves līmeni. Lai arī 

dziesmu un deju svētki 

notika netradicionālā formā, 



dejotāji iestudēja 

horeogrāfiju “Svinēt sauli!” 

un koristi sagatavoja video 

sveicienu “Dziesmai būt!” 

 

 

 

• Citi sasniegumi 

•  Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie 

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

• Viens no augstākajiem sasniegumiem – 2.pakāpe Latvijas skolēnu 

Zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē 12.b klases skolniekam 

Aleksejam Formanickim (skolotāja konsultante Airita Šuksto). 

• Robotikas un elektronikas pulciņa dalībnieki skolas vārdu popularizēja valstī, 

jo ar augstiem sasniegumiem startēja konkursā “Saules kauss”: laivu ātruma 

disciplīnā (tautas klase) – 2.un 3.vieta Latvijā (Airita Šuksto). 

• Skolas lepnums – deju kolektīvs “Ance” (vadītāja Anita Meikšāne), kas, 

neskatoties uz pandēmijas radītajiem ierobežojumiem, spēja piedalīties Skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētku norisēs pavasarī. Savukārt 2021.gada 

rudenī deju kolektīvs piedalījās lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” filmēšanā 

Rīgā, kā arī veiksmīgi startēja projektā “Skolu jaunatnes dziesmu un deju 

norišu atklāšanas diena Latvijas TV”, kas notika Rēzeknē. 

 

•  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. 

 

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2018./2019.m.g. 

 

 

         Vidējie sasniegumi skolā 3.klasēm ir augstāki nekā valstī latviešu valodā 

(mazākumtautību izglītības programmā), bet mācībvalodā un matemātikā tie ir 

zemāki.  

        6.klasēm sasniegumi skolā ir  labāki nekā valstī  latviešu valodā (mazākumtautību 

izglītības programmā), taču kopumā rezultāti ir sliktāki nekā valstī. Matemātikā 

rezultāti ir tuvi vidējam līmenim valstī, izņemot 6.c klasi. Šajā klasē ir skolēni ar 

mācīšanās grūtībām, kā arī lielai daļai skolēnu latviešu valoda nav dzimtā valoda.  

9.klasēm sasniegumi skolā ir labāki nekā valstī latviešu valodā 

(mazākumtautību izglītības programmā), krievu valodā (svešvaloda), Latvijas vēsturē, 

taču kopumā rezultāti ir sliktāki nekā valstī. Tikai 9.a klasei sasniegumi skolā ir 

augstāki nekā valstī.  

    

Vidusskolā necentralizētajos eksāmenos sasniegumi skolā ir zemākā līmenī 

nekā valstī, izņemot ģeogrāfiju, kur rezultāti sakrīt. Pārsvarā visos centralizētajos 

eksāmenos rādītāji ir sliktāki nekā valstī, izņemot  krievu valodu, fiziku, un  bioloģijā 

rezultāti sakrīt ar rezultātiem valstī. Savukārt rezultāti vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas skolēniem ir labāki  par rādītājiem 

valstī, izņemot ķīmiju. Šīs programmas rezultāti ir labāki, arī salīdzinot ar citām 



izglītības programmām.  2018./2019.m.g. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas virziena programmā vidējie sasniegumi mazāki par 60% ir latviešu 

valodā, matemātikā, fizikā un ķīmijā. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programmā vidējie sasniegumi mazāki par 50% ir latviešu valodā, matemātikā un 

bioloģijā. Turpmāk jāstrādā, lai uzlabotu rezultātus eksāmenos šajos mācību 

priekšmetos. 

 

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2019./2020.m.g. 

 

           Vidējie sasniegumi skolā 3.klasēm ir augstāki nekā valstī, izņemot krievu valodu 

(mazākumtautību izglītības programmā). Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, 

rezultāti ir labāki, izņemot matemātiku. 

 

           6.klasēm sasniegumi skolā latviešu valodā un dabaszinībās ir  labāki nekā valstī. 

Matemātikā un krievu valodā (mazākumtautību izglītības programmā) rezultāti ir tuvi 

vidējam līmenim valstī.  

             Vidusskolā necentralizētajos eksāmenos sasniegumi skolā ir zemākā līmenī nekā 

valstī ekonomikā. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, rezultāti ir labāki informātikā. 

Centralizētajos eksāmenos: latviešu valodas un krievu valodas eksāmenos rādītāji ir 

labāki nekā valstī, savukārt   matemātikā un angļu valodā sliktāki nekā valstī. Rezultāti 

vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas 

skolēniem ir labāki par  rādītājiem valstī latviešu valodas un matemātikas eksāmenā. 

Rezultāti vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas skolēniem ir 

labāki tikai krievu valodā. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, rezultāti ir labāki. 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā vidējie 

sasniegumi mazāki par 60% ir  matemātikā. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena programmā vidējie sasniegumi mazāki par 50% ir latviešu valodā, mazāki par 

20% ir matemātikā.  Turpmāk jāstrādā, lai uzlabotu rezultātus eksāmenos šajos mācību 

priekšmetos. 

 

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2020./2021.m.g. 

 

             Vidējie sasniegumi skolā 3.klasēm ir augstāki nekā valstī gan matemātikā, gan 

latviešu valodā.   

             6.klasēm sasniegumi skolā latviešu valodā  (mazākumtautību izglītības 

programmā)  un dabaszinībās ir  labāki nekā valstī.   

 

               9.klasēm sasniegumi skolā latviešu valodā  (mazākumtautību izglītības 

programmā), krievu valodā kā svešvalodā  un dabaszinībās ir  labāki nekā valstī. 

 

              Vidusskolā 

 Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu centralizēto eksāmenu rezultāti ir labāki.  

 Šogad daudz labāki rezultāti latviešu valodā (58 - 63%),  matemātikā (34 

- 51%).   

 Šogad nedaudz labāki rezultāti, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu,  ir 

angļu  valodā (65 - 67%),  krievu valodā (78 – 80%). Krievu valodā ir 1 

skolēns, kuram ir augsti sasniegumi 90 – 100% un nav skolēnu zem 40%.  

 Salīdzinot ar 2018./2019.m.g. labāki rezultāti fizikā (39 – 51%), bet 

sliktāki bioloģijā (57 – 43%) un ķīmijā (56 – 44%). 



 Zem 60% robežas atrodas matemātika (51%) un fizika (51%), zem 50% 

robežas ķīmija (44%) un bioloģija (43%).  

 

  Salīdzinot eksāmenu rezultātus ar valsts rādītājiem, rezultāti  ir vidēji labi. 

Salīdzinot izglītojamo vidējos sasniegumus centralizētajos eksāmenos, mūsu 

vidusskolai ir labāki rezultāti nekā valstī par 12% latviešu valodā, 15% matemātikā,  

4% krievu valodā, 2% fizikā, 39% vēsturē un sakrīt ar vidējo rādītāju valstī angļu 

valodas eksāmenā. Sliktāki rezultāti par 11% ķīmijā un par 7% bioloģijā.  

 

 Turpmākie uzdevumi uzlabot mācību kvalitāti  matemātikas, fizikas, ķīmijas  un 

bioloģijas mācību priekšmetos, paaugstināt centralizēto eksāmenu rezultātus šajos 

mācību priekšmetos.  

 

 

 9.klases centralizētajā eksāmenā latviešu valodā vidējais kopprocents 64%, kas ir 

labāks kā valstī (61%), bet sliktāks kā pagājušajā mācību gadā (67%). Nav skolēnu, 

kuriem ir augsti sasniegumi, un nav skolēnu zem 40%. 

 Turpmākie uzdevumi paaugstināt centralizēto eksāmenu rezultātus, iegūstot  90 – 

100% vērtējumus.  

Stiprās puses 

 Skolā notiek mērķtiecīga skolēnu sagatavošana valsts diagnosticējošiem 

darbiem un eksāmeniem. 

 Sasniegumi valsts pārbaudes darbos ir atbilstoši mācību sasniegumiem 

ikdienā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 


