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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

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

Izglītības 

programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Licence Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

programmas 

apguvi (prof. 

izgl.) vai 

uzsākot 

2021./2022. 

māc.g. 

(01.09.2021.)  

Izglītojamo 

skaits, noslēdzot 

sekmīgu 

programmas 

apguvi (prof. 

izgl.)  vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.g 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma  

21011121 V_3128 08.07.2020 529 523 

Pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma 

21011121 8776 26.05.2009. 57 60 

Pamatizglītības 

humanitārā un 

sociālā virziena 

mazākumtautību 

programma 

21012121 8779 26.05.2009 178 180 

Pamatizglītības 

matemātikas, 

dabaszinību un 

tehnikas virziena 

mazākumtautību 

programma 

21013121 8780 26.05.2009. 85 84 

Pamatizglītības 

profesionāli 

orientēta virziena 

mazākumtautību 

programma 

21014121 8777 26.05.2009. 75 73 

Pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma  

21017121 V_3891 19.08.2020. 139 135 
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1.1. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai 

un mācību pārtraukšanai izglītības programmā apkopota un izanalizēta: 

1.1.1. 26 skolēni devušies uz ārzemēm vai mainījuši dzīvesvietu; 

1.1.2. 12 skolēniem bija vēlme mainīt izglītības iestādi, no kuriem: 

1.1.2.1. 3 skolēni iestājās Rīgas 1.vidusskolā-vēlme savienot darbu ar mācībām un  

attālinātas mācības Covid-19 laikā; 

1.1.2.2. 9 skolēni iesniedza dokumentus Rīgas 88.vidusskolā, bet, neuzsākot mācības, 

iestājās koledžās vai tehnikumos; 

1.1.2.3. 37 skolēni iestājās citā skolā. 

Apkopojot rezultātus jāsecina, ka svarīgākie iemesli izglītības iestādes maiņai - dzīves 

vietas maiņa, mācību turpināšana ārzemēs,  iestādes maiņa.  

1.2. 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.) 

0.5-vietnieks 

izglītības jomā; 

0.4- bibliotekārs; 

25 k.st.- latviešu 

valoda un 

literatūra 

(pamatskolā). 

 

Pedagogu mainība:  

1. darbiniekiem sasniedzot 

pensionēšanās vecumu; 

2. pastāv risks darbinieku 

mainībai, ievērojot 

epidemioloģiskos drošības 

pasākumus un prasības 

darba ņēmējam. 

2.  Izglītības iestādē pieejamais 

atbalsta personāls izglītības iestādē, 

12 Logopēds – 1 likme; 

Psihologs – 2 likmes; 

Vispārējās 

vidējās izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena 

programma 

31011011 K8775 26.05.2009 20 19 

Vispārējās 

vidējās izglītības 

matemātikas, 

dabaszinību un 

tehnikas virziena 

programma 

31013011 K8774 26.05.2009. 26 25 

Vispārējās 

vidējās izglītības 

programma 

31016011 V_3127 08.07.2020 105 102 
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noslēdzot 2021./2022. māc. g. (līdz 

31.05.2022.) 

Speciālais pedagogs – 3 

likmes;  

Sociālais pedagogs – 2 

likmes;  

Pedagogi-karjeras 

konsultanti – 0.9 likmes 

(ESF projekta “Karjeras 

atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības 

iestādēs” ietvaros) 

Mentors- 0.25 

Bibliotekāri- 2.7 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1.  Izglītības iestādes misija – Izglītības misija ir sagatavot cilvēku patstāvīgai un 

pilnvērtīgai dzīvei. Cilvēka gatavība dzīvei ir spēja realizēt sevi mūsdienu mainīgajā pasaulē. 

Skolai jāsniedz zināšanas, prasmes un iemaņas, lai sagatavotu skolēnus dzīvei mainīgā vidē. 

2.2.  Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo: 

1. Skolas pedagogi mērķtiecīgi paaugstina savu profesionālo meistarību, un tiem piemīt 

atbilstošs pedagoģiskais potenciāls izglītojošā un audzinošā procesa īstenošanai.  

2.  Skolēni iegūst labas zināšanas, saistītas ar reālo dzīvi; ir apguvuši atbilstoši savām 

spējām izziņas darbības paņēmienus, prasmes un iemaņas veiksmīgai turpmākās karjeras 

izveidei.  

3.  Skolā tiek īstenota mērķtiecīga audzināšanas darbība, kurā iekļauta tikumiskā un 

patriotiskā audzināšana, personības socializācija.  

4.  Mācību process virzīts uz katru skolēnu, neatkarīgi no viņa spējām, izmantojot mācību 

stundās dažādas mācību darba metodes un paņēmienus., radot skolēniem apstākļus caurviju 

kompetenču apguvei. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā: Sadarbība. Cieņa .Atbildība. Tradīcijas. 

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 

Uz kompetencēm 

balstīta valsts 

pamatizglītības un 

vispārējās vidējās 

izglītības standarta 

Kvalitatīvi 

a) Pedagogi izprot un ievieš mācību procesā uz 

kompetencēm balstīta pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības standarta saturu. 

b) Tālākizglītības kursos un pašvadītas 

mācīšanās procesā tiek apgūtas metodes un 

Daļēji sasniegts 
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satura ieviešana 

2.;5.;8.;11. klasē 

paņēmieni mācību priekšmetu satura 

efektīvai īstenošanai stundā. 

c) Pedagogi sadarbojas un dalās sava darba 

labās prakses piemēros.  

Kvantitatīvi 

Ieviešanas gaita analizēta pedagoģiskās padomes 

sēdēs, mācību jomu sanāksmēs. 

Sasniegts 

Mācību priekšmetu 

apguves kvalitāte 

bilingvāli un valsts 

valodā. 

Kvalitatīvi 

a) Tiek apkopoti un analizēti izglītojamo 

sasniegumi ikdienas darbā un Valsts 

pārbaudes darbos mācību jomu ietvaros un 

pedagoģiskās padomes sēdēs. 

b) Mācību jomu ietvaros pedagogu sadarbības 

grupās tiek meklēti un rasti risinājumi par 

efektīvas mācību stundas vadīšanu bilingvāli 

un latviešu valodā, lai nezaudētu mācība 

priekšmeta saturu. 

Daļēji sasniegts 

Kvantitatīvi 

Reizi gadā pedagogi savos mācību gada 

pašvērtējumos, regulārās mācību jomu 

sanāksmēs, kā arī pedagoģiskās padomes sēdēs 

trīs reizes gadā izsaka priekšlikumus skolas 

mācību darba pilnveidei, tai skaitā mācību 

stundu  vadīšanā bilingvāli un valsts valodā. 

Sasniegts 

Skolēnu sasniegumu 

izaugsmes veicināšana 

vidusskolas posmā, 

apgūstot mācību 

priekšmetus valsts 

valodā. 

a) Mācību procesā ir izveidota droša un 

emocionāli atbalstoša izglītības vide. 

b) Stundās tiek izmantotas daudzveidīgas 

mācību metodes, lai veicinātu izglītojamo 

efektīvu mācīšanos 

c) Mācību process tiek virzīts uz caurviju 

prasmju apguvi, akcentējot karjeras pratību, 

kritisko domāšanu, pašvadītu mācīšanos un 

pilsonisko līdzdalību. 

d) Izglītojamajiem skolā ir pieejamas 

individuālās karjeras konsultācijas un 

pasākumi karjeras pratības veicināšanai 

Eiropas Sociālais fonds (ESF) projekta 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” ietvaros. 

e) Skolēni stundās sniedz atgriezenisko saiti, 

analizē savu mācību procesu un līdz ar to 

uzņemas atbildību par mācībām. 

f) Izglītojamie piedalās mācību priekšmetu 

olimpiādēs un konkursos. 

Sasniegts 

Daļēji sasniegts 
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g) Ir paaugstinājušies centralizēto eksāmenu 

rezultāti latviešu valodā, motivējot 

izglītojamos mērķtiecīgi plānotam, 

produktīvam ikdienas darbam. 

h) Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 

īstenotie pasākumi tiek plānoti un integrēti 

īstenoti mācību stundās, projekta 

koordinatoram sadarbojoties ar mācību 

priekšmetu skolotājiem. 

Pedagogu un atbalsta 

personāla produktīvs 

darbs ar skolēniem, 

kuriem ir mācību 

grūtības 

Notiek sadarbība starp pedagogiem un atbalsta 

personālu atbalsta sniegšanai.  

Pedagogi īsteno individuālu pieeju izglītojamo 

kompetenču attīstībā.  

Stundās tiek izmantotas daudzveidīgas mācību 

metodes izglītojamo kompetenču pilnveidei. 

Atbalsta personāls nodrošina optimālu atbalstu, 

īpaši attālināto mācību laikā.  

Atbalsta personāls sniedz konsultācijas 

izglītojamajiem pašvadītas mācīšanās prasmju 

apgūšanai un pilnveidei.  

Skolas darbinieki sniedz atbalstu 

izglītojamajiem ESF projekta “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” ietvaros. 

 

Sasniegts 

 

1.Drošas un 

labiekārtotas skolas 

mācību vides 

izveidošana un 

uzturēšana  

2.Sociālpedagoģisko 

problēmu mazināšana . 

Uz kompetencēm balstīta mācību procesa 

īstenošanai ir izveidota atbilstoša mācību vide. 

Tiek plānoti un īstenoti pasākumi drošas skolas 

vides nodrošināšanai. Ir izstrādāti noteikumi 

“Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu” un 

atbilstoši mainīgajai situācijai veikti grozījumi. 

Atbalsta personāls sniedz atbalstu 

izglītojamajiem psihoemocionālo un 

sociālpedagoģisko problēmu mazināšanai 

attālināto mācību laikā. Skolas personāls 

sadarbojas ar izglītojamo vecākiem mācību un 

uzvedības problēmu mazināšanai. 

Sasniegts 

Mācību kabinetu 

materiāli tehniskās 

bāzes atjaunošana 

Mācību kabineti ir modernizēti, lai nodrošinātu 

kompetencēs balstītu mācību procesu. 

Daļēji sasniegts 

Skolas attīstības plāna 

izstrāde2022.- 

2024.gadam 

Visas skolas darbībā iesaistītās puses veic skolas 

darbības izvērtēšanu.  

Tiek noteiktas skolas darbības prioritātes, mērķi 

to sasniegšanai, kā arī plānotie sasniedzamie 

rezultāti. 

Sasniegts 
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2.4  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 

Nodrošināt 

kompetencēs balstītu 

mācību saturu 

izglītības procesā 

atbilstoši valsts 

izglītības satura 

reformai ar vienotu 

mērķu un 

sasniedzamo 

rezultātu izpratni un 

īstenošanu, kā arī 

veicināt visu pušu 

izpratni par 

izmaiņām vidējās 

izglītības apguvē un 

motivēt padziļināto 

kursu apguvi un 

paplašināt interešu 

izglītības 

piedāvājumu 

jēgpilnai brīvā laika 

pavadīšanai. 

a) Kvalitatīvi:  

• Iestādē īstenoto izglītības 

programmu mērķu un 

sasniedzamo rezultātu 

kvalitatīvo un kvantitatīvo 

definīciju noteikšana un to 

atspoguļošana iestādes 

iekšējos dokumentos. 

• Iestādē tiek īstenota 

kompetencēs balstīta mācību 

satura kvalitatīva īstenošana. 

• Tiek izstrādāts vispārējās 

izglītības mācību priekšmetu 

padziļināto kursu un izvēles 

kursu saturs un tiek uzsākta to 

īstenošana. 

• Interešu izglītības 

piedāvājuma paplašināšana. 

• Iestādē tiek nodrošināta droša 

un atbalstoša vide, kurā 

mācībās tiek iesaistīts katrs 

skolēns. 

 

b) kvantitatīvi:  

• 100% vadībai, pedagogiem, 

atbalsta personālam, 

vecākiem ir vienota izpratne 

par īstenoto izglītības 

programmu mērķiem un 

sasniedzamo rezultātu.  

• Notiek regulāra kompetenču 

pilnveides kursu apmeklēšana 

un pieredzes apmaiņas  

pasākumu īstenošana, katru 

mēnesi mācību stundu 

vērošana, reizi pusgadā notiek 

mācību MJ (mācību jomu) 
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koordinatoru sanāksme, reizi 

gadā tiek nodots pašvērtējums  

•  Preventīvās sistēmas  

atstumtības  un 

diskriminācijas gadījumu 

mazināšanai rezultāti tiks 

izskatīti Skolas padomes sēdē 

un Pedagoģiskās padomes 

sēdēs 2022./2023. mācību 

gadā. 

Nodrošināt 

mūsdienīgu, 

kvalitatīvu mācību 

procesu atbilstoši 

valstī noteiktajām 

vispārējās izglītības 

standartu un mācību 

priekšmetu satura 

apguves prasībām. 

kvalitatīvi 

a) Izglītojamajiem skaidri 

sasniedzamie rezultāti un 

vērtēšanas kritēriji pirms 

snieguma demonstrēšanas 

b) Vienota pieeja mācību 

sasniegumu vērtēšanā, vienots 

vērtējuma atspoguļojums 

elektroniskajā žurnālā 

MYKOOB. 

c) Tiek izskatīta un uzlabota 

mācību tematisko plānu 

izstrāde un iekšējā kontrole.  

d) Veikta personāla pārraudzība 

attiecībā uz valsts valodas 

lietošanas, sapratnes un 

izpratnes veidošanu 

pedagogiem ar 

nepietiekamām vai vājām 

valsts valodas zināšanām.  

e) Pilnveidota pedagogu 

sadarbība kompetencēs 

balstītā mācību satura 

ieviešanā. 

 

 

kvantitatīvi 

a) 100% vienota pieeja mācību 

sasniegumu vērtēšanā, vienots 

vērtējuma atspoguļojums 

elektroniskajā žurnālā 

Mykoob. 

b) Izstrādāts un apstiprināts 

pārbaudes darbu grafiks ar 

noteikto summatīvo 

vērtējumu skaitu. 
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c) Sistemātiski veiktas ierakstu 

pārbaudes elektroniskajā 

žurnālā MYKOOB saskaņā ar 

iekšējās kontroles 

plānu/grafiku.  

d) Ir vienota pedagogu  izpratne 

par kompetencēs balstīta 

mācību satura ieviešanu 

(satura savstarpējā plānošana, 

efektīva mācību stunda, 

skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšana, u.c.), ko apliecina 

vēroto mācību stundu un 

aptauju rezultāti. 

Iestādē nodrošināta 

mūsdienīga 

mācīšanu un 

mācīšanos veicinoša 

droša un atbalstoša 

vide katram 

izglītojamajam. 

Kvalitatīvi: 

a) Rasti risinājumi plašākas 

fiziskās vides pieejamībai 

izglītojamajiem ar īpašām 

vajadzībām. 

b) Iekšējās kārtības un drošības 

dokumenti  aktualizēti 

atbilstīgi pašreizējai situācijai, 

ir pieejami, saprotami visiem. 

c) Noteiktas procedūras datu 

drošībai un privātuma 

aizsardzībai, sadarbojoties ar 

Rīgas domes Datu 

aizsardzības centru. 

d) Ir noteikta kārtība 

materiāltehnisko resursu 

piešķiršanai. 

Kvantitatīvi: 

Interešu izglītības nodarbību 

organizēšanai un sporta 

nodarbībām līdz 2022./2023. m. 

g. gada beigām  tiks modernizēta 

un aprīkota viena vingrošanas 

zāle. 

 

Nodrošināt 

kvalitatīvu un 

efektīvu izglītības 

iestādes darba 

organizēšanu un 

vadīšanu atbilstoši 

valsts izglītības 

Vadības komandai ir vienota 

izpratne par izglītības nozares 

attīstības politikas prioritātēm un 

mērķiem.  

Vadības komandā ikvienam ir 

noteiktas atbildības un 

pārraudzības jomas.  
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attīstības 

pamatnostādnēm. 

Turpināt ieviest 

vienotu izpratni par 

skolas vērtībām, 

attīstības virzienu, 

sasniedzamajiem 

rezultātiem, 

vērtēšanas 

kritērijiem. Lēmumu 

pieņemšanā, 

pašvērtēšanā tiek 

iesaistīti visi skolas 

darbinieki, skolas 

padome, skolēnu 

pašpārvalde, 

izglītojamie un 

vecāki. 

Visiem ir vienota izpratne par 

notiekošajām darbībām skolas 

izglītības, audzināšanas un 

karjeras prioritāšu noteikšanā un 

īstenošanā. 

Notiek regulāra sadarbība, kurā ir 

iesaistīti skolas darbinieki, Skolas 

padome, Skolēnu pašpārvalde 

aktuālo jautājumu risināšanā, 

mācību procesa pašvērtēšanā, 

nepieciešamo lēmumu 

pieņemšanā un īstenošanā. 

 

3.Kritēriju izvērtējums  
 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolā ir īstenota izglītības programmas sasaiste ar 

valsts noteiktajām prioritātēm un mērķiem. 

Izglītības iestādes vadītājai ir izpratne par 

izglītības attīstības pamatnostādnēs noteiktajām 

prioritātēm un mērķiem, rūpējas un veicina 

atbalsta sniegšanu katram izglītojamam 

iekļaujošas izglītības kontekstā. 

Ir noteikta darba grupa (Skolēnu 

pašpārvalde, vecāki, pedagogi) skolas 

izglītības programmu, mērķu un 

sasniedzamo rezultātu izvērtēšanai un 

nepieciešamo korekciju veikšanai.  

Pedagogi izprot un ievieš mācību procesā uz 

kompetencēm balstīta pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības saturu. Pedagogi 

sadarbojas un dalās sava darba labās prakses 

piemēros.  

Nodrošināt situāciju analīzi, Mācību 

Jomu koordinatoru kompetenču 

pilnveides kursu apmeklēšanu un 

pieredzes apmaiņu pasākumu 

īstenošanu, mācību stundu vērošanu, 

Skola 2030 vebināru un Rīgas domes 

Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta izglītojošo pasākumu 

apmeklēšanu, pilnveidot mācību plānus, 

turpmākā darba plānošanu, balstoties uz 

ikgadējo pašvērtējumu. 

Vadībai, pedagogiem, atbalsta personālam un 

vecākiem ir zināmi, saprotami un definēti 

Visus  ieteikumus  izskatīs skolas 

metodiskajā padomē (2022./2023. m. 

g.), Skolas padomē (2022./2023.  m. g.) 
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izglītības iestādē īstenoto izglītības programmu 

mērķi un 3 gadu laikā sasniedzamie rezultāti. 

un attiecīgo  lēmumu projektus  izskatīs 

un pieņems skolas pedagoģiskās 

padomes sēdēs.  

Ir izveidota sistēma darbam ar talantīgiem 

izglītojamajiem un ir sasniegumi olimpiādēs, 

konkursos, sacensībās. Skolēni regulāri piedalās 

zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. 

Nodrošināt atbalsta sniegšanu 

pedagogiem darbā gan ar talantīgiem 

bērniem, gan bērniem ar mācīšanās 

grūtībām, organizējot papildu 

konsultācijas projekta PUMPURS 

ietvaros, sniedzot fakultatīvu nodarbības 

un individuālās konsultācijas. 

Izglītojamie darbojas izglītības iestādes 

pašpārvaldē, iesaistās  izglītības iestādes padomes 

darbā. Interešu izglītības programmas un to 

pieejamība, draudzīgi un atsaucīgi izglītojamie, 

labi pedagogi un drošība izglītības iestādē. 

Izvērtēt iespējas un piedāvāt jēgpilnu, 

plašu interešu izglītības piedāvājuma 

klāstu. Interešu izglītības piedāvājums 

sportā  un vizuālajā mākslā sākumskolai 

ar 2022./2023.m.g. 

 

Izglītības iestādes nodrošināta iespēja 

izglītojamiem iegūt pilsoniskās līdzdalības 

pieredzi. 

Veicināt skolēnu pilsonisko līdzdalību 

un piederību skolai, iesaistot skolēnus 

piedalīties starptautiskos, valsts un 

skolas pasākumos, projektos, konkursos. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē ir vienota izpratne par 

vienlīdzību un iekļaušanu, turklāt nav sastopama 

diskriminācija, ksenofobija vai cita veida 

neiecietība, tās izpausmes ir vērojamas reti.  

Izveidot preventīvo sistēmu atstumtības un 

diskriminācijas gadījumu mazināšanai.  

Uzlabot mērķtiecīgu un sistēmisku 

darbības rezultātu analīzi. 

Izglītības iestāde veido iekļaujošu mācību vidi un 

īsteno vienlīdzīgas attieksmes organizācijas 

kultūru. 

Pilnveidot atbalsta plānu  bērnu 

reemigrantu atbalstam 

Personāls pārzina izstrādāto kārtību/rīcības plānu, 

pamana apcelšanas un aizskaršanas gadījumus un 

tos nekavējoties risina.  

Stiprināta sadarbības vide starp visām 

izglītības procesā iesaistītām pusēm. 

Problēmsituāciju gadījumā izglītības iestāde 

nodrošina nepieciešamo atbalstu visiem 

iesaistītajiem.  

Preventīvo pasākumu veikšanai tiek piesaistītas 

ārējās institūcijas (Valsts policija, Rīgas 

pašvaldības policija, Rīgas domes Labklājības 

departaments). 

Ir noteikta darba grupa preventīvās 

sistēmas izstrādē un ieviešanā atstumtības  

un diskriminācijas gadījumu mazināšanai 

izglītības iestādē. Darba grupas rezultāti  

tiks izskatīti Skolas padomes sēdē un 

Pedagoģiskās padomes sēdēs 2022./2023.  

gadā.  

 

 

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

Izglītības iestādē dažādām mērķgrupām – 

administrācijai, pedagogiem, izglītojamiem, 

vecākiem, pamatā ir līdzīga izpratne par 

iespējamajiem faktoriem, kuri ietekmē izglītības 

pieejamību. 

Turpināt regulāru informācijas vākšanu 

un izvērtēšanu par izglītības pieejamību.  

 

Izglītības iestādē ir skaidrība par tās pieejamību:  

1) izglītības programmas piedāvājumu un 

gatavību īstenot vēl citas izglītības 

programmas;  

2) sociālekonomiskajiem faktoriem, kuri 

sekmē izglītības pieejamību izglītojamiem; 

3) izglītības iestādes īstenoto pedagoģisko 

pieeju un tās atbilstību izglītojamo spējām, 

vajadzībām un interesēm; 

4) izglītības iestādes piedāvājuma atbilstību 

mainīgajām sabiedrības vajadzībām. 

Izglītības iestāde gatavojas ieviest jaunas 

izglītības programmas pamatizglītībās 

posmā. 

Skola turpina veikt sociālpedagoģiskās 

izpētes un apkopot izpētes datus, kuri tiks 

izmantoti rīcības noteikšanai.  

Pilnveidot atbalsta plānu reemigrējušo 

bērnu atbalstam.  

Paplašināt izglītības iestādes ārpusklases 

izglītības programmu piedāvājumu 

atbilstoši mainīgajām sabiedrības 

vajadzībām. 

Izglītības iestāde nodrošina pietiekamu vides 

pieejamību (ir uzbrauktuve ratiņkrēsliem , 

norobežojuma uzlīmes un stāvu dublējošas zīmes) 

un izglītības programmas pielāgošanu (tiek veidoti 

individuālie mācību plāni) izglītojamajiem ar 

speciālajām vajadzībām klātienē un/vai attālināti, 

plānoti palīgskolotāji ar 2022./23.m.g. 

Turpināt regulāri veikt 

sociālpedagoģiskās izpētes un apkopot 

izpētes datus, kuri tiks izmantoti rīcības 

noteikšanai. Pilnveidot atbalsta plānu 

izglītojamajiem ar speciālajām 

vajadzībām.  

Sadarbībā ar dibinātāju risināt plašāku 

fiziskās vides pieejamību izglītojamajiem 

ar īpašām vajadzībām. 

 

Izglītības iestādei sadarbībā ar dibinātāju ir 

izveidota sistēma priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas risku mazināšanai. Preventīvajai 

darbībai izglītojamie ir iesaistīti projekta 

PuMPuRS aktivitātēs. Izglītības iestādē mācības 

priekšlaicīgi netiek pārtrauktas . 

Pilnveidot atbalsta plānu un sniegt 

nepieciešamo atbalstu mācību procesā 

izglītojamajiem ar grūtībām, 

nodrošināšot papildus konsultācijas.  

Telpu renovācijas gaitā plānot  telpas   ar 

daudzfunkcionālu pielietojumu. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestāde, ir izstrādājusi iekšējās kārtības 

un drošības noteikumus iesaistot visas mērķgrupas. 

Iesaistītās puses izprot noteikumu nozīmi, saredz 

savu personīgo atbildību par to ievērošanu.  

Turpināt regulāru informācijas 

apkopošanu un izvērtēšanu par 

izglītojamo un darbinieku emocionālo 

drošību un labizjūtu. 
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Izglītības iestādē ir izstrādāta kārtība, kā rīkoties 

ārkārtas gadījumos, tā tiek preventīvi pārbaudīta 

(mācības notiek 2 reizes gadā), to pārzina gan 

darbinieki, gan izglītojamie. 

 

 

 

 

Izglītības iestādē visi izglītojamie un darbinieki 

jūtas fiziski droši, iestādē ir videonovērošana.  

Izglītības iestāde pārrauga, izvērtē esošo kārtību, 

pielāgo to, lai veicinātu turpmāku emocionālo 

drošību ne tikai izglītības iestādē, bet arī digitālajā 

vidē. 

Noteikt procedūras datu drošībai un 

privātuma aizsardzībai, sadarbojoties ar 

Rīgas domes Datu aizsardzības centru. 

Izglītības iestāde ir izstrādājusi sistēmu, kā sekot 

līdzi un kā rīkoties fiziskās drošības apdraudējumu 

gadījumos. 

Izveidot preventīvo sistēmu atstumtības 

un diskriminācijas gadījumu 

mazināšanai.  

 

Informācija par fiziskās drošības pārkāpumiem un 

draudiem, izmantojot Edurio aptaujas, tiek 

apkopota, izvērtēta un tiek plānota turpmākā 

rīcība, lai izglītības iestādē veicinātu fiziski drošu 

vidi un nodrošinātu ikviena veselībai un dzīvībai 

drošus apstākļus. 

Turpināt regulāru informācijas vākšanu 

un izvērtēšanu par fizisko drošību. 

Turpināt sniegt nepieciešamo atbalstu un 

risinājumu, iesaistot visas puses, lai 

izprastu situāciju un novērstu šādu 

situāciju atkārtošanos. 

 

Izglītības iestādes atbalsta personāls veic 

preventīvo un reaktīvo darbu gan ar vardarbības 

un/vai tās draudu upuri, gan ar varmāku. Izglītības 

iestāde pārkāpuma situācijās, fiziskās drošības 

problēmas un vardarbības gadījumus risina, 

iesaistot visas puses, lai izprastu situāciju un 

novērstu šādu situāciju atkārtošanos. 

Atbalsta personāls veic nepieciešamos 

pasākumus, sniedz atbalstu fiziskās un 

emocionāli drošas mācību vides 

nodrošināšanai. Notiek konsultācijas gan 

skolēniem, gan vecākiem un 

pedagogiem. 

Izglītības iestāde veicina piederības un kopienas 

izjūtu, to raksturo vienotas prasības attiecībā uz 

katra izglītojamā un darbinieka uzvedību un 

cieņpilnām attiecībām. Izglītojamie un darbinieki 

aktīvi iesaistās un sadarbojas labizjūtas 

veicināšanā, tiem ir uzticēta atbildība par 

noteiktām aktivitātēm un pienākumiem, tie labprāt 

uzņemas rūpes viens par otru un/vai par 

izglītojamiem, kuriem ir ar izglītības vidi, ar 

sociālo vidi, ar veselību un/vai ar ģimeni saistīti 

riski priekšlaicīgi pārtraukt mācības. 

Radīti apstākļi zināšanu un prasmju 

apguvei, jēgpilni iekļaujot karjeras 

izglītību un “Latvijas skolas somas” 

pasākumus, lai izglītojamie spētu 

pielietot iegūtās zināšanas praktiski un 

turpinātu veiksmīgu tālāku izglītošanos. 

Veicināta visu pušu iesaistīšanās kopīga 

skolas tēla veidošanā. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
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Izglītības iestādei ir atbilstošs dažādu 

materiāltehnisko resursu klāsts, kas ir nepieciešams 

un izmantojams, lai īstenotu izglītības programmu. 

Pēc nepieciešamības paplašināt pieejamo 

resursu visām mācību jomām un 

izstrādāt kārtību iekārtas un resursu 

piešķiršanai. 

Izglītības iestādē ir kvalitatīva IKT (Informācijas 

un komunikācijas tehnoloģiju) infrastruktūra un 

nodrošinājums, pēc pieprasījuma tas ir pieejams 

lielākajai daļai pedagogu. 

Izglītības iestādes darbinieku darbā ar IKT 

(Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju) tiek 

nodrošināts pietiekams tehniskais atbalsts. 

Izglītības iestādē ir attālināto mācību īstenošanai 

nepieciešamais nodrošinājums. 

Digitālās tehnoloģijas tiek integrētas mācību 

procesā, nosakot, kādus mācību mērķus šīs 

tehnoloģijas palīdzēs sasniegt. 

IKT (Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju) pieejamības, izmantošanas 

un kvalitātes uzlabošana. 

Paplašināt pedagogu un skolēnu iespējas 

integrēt digitālas tehnoloģijas mācību 

procesā.  

Iesaistīt mācību iestādes skolotājus 

apmācībās par vienotas platformas 

Skolo.lv lietošanu  mācību procesā un 

rast iespējas to lietot ikdienā visiem 

pedagogiem .  

Izglītības iestādē tiek pārraudzīts un izvērtēts 

resursu izmantošanas biežums, pieejamība un 

efektivitāte. Gan izglītības iestādes vadība, gan 

pedagogi, gan izglītojamie mācību 

stundu/nodarbību laikā un ārpus tām pastāvīgi un 

atbildīgi lieto izglītības iestādē pieejamos resursus 

un iekārtas. 

Izglītības iestāde, sadarbībā ar 

dibinātāju, pakāpeniski atjauno telpas, lai 

tās būtu mūsdienīgas un veicinātu 

mācīšanos.  

 

Mācību procesā tiek nodrošināta atbilstoša gaisa 

kvalitāte, apgaismojums, temperatūra, tiek novērsti 

trokšņi u.c. mācību procesu kavējoši faktori. Katrs 

izglītības iestādes darbinieks un izglītojamais var 

justies droši.  Ēdamtelpu izmērs un aprīkojums 

atbilst izglītojamo skaitam, kas tās vienlaicīgi 

apmeklē. Telpās var ērti pārvietoties, tajās ir 

pietiekami plašas ejas, pārvietošanos neapgrūtina 

vadi, kabeļi un citi objekti. Izglītības iestādes telpas 

ir tīras un drošas. Mācību telpas personālam un 

izglītojamiem rada vēlmi nākt uz izglītības iestādi, 

uzturēties un mācīties tajā. 

Turpināt analizēt datus, kas iegūti no 

gaisa kvalitātes mērierīcēm un preventīvi 

rīkoties, lai nodrošinātu atbilstošo gaisa 

kvalitāti efektīvai mācību procesa 

nodrošināšanai.  

Turpināt nodrošināt telpu izmēra un 

funkcionalitātes atbilstību normatīvajos 

aktos noteiktajam.    

Sadarbībā ar dibinātāju pārbūvēt 

stadionu un atjaunot sporta un aktīvās 

atpūtas laukumus mācību procesa 

nodrošināšanai, radot pieejamu 

infrastruktūru apkaimes iedzīvotājiem. 

 

 

 

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

 

4.1.  ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Projekta 

Nr.: 8.3.5.0/16/I/001, Projekta ieviešanas laiks: 26.10.2017.-31.12.2022. 

ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” mērķis ir 

uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. 



15 
 

Šī projekta ietvaros skolā strādāja 2 pedagogi karjeras konsultanti, kas sniedza individuālās 

konsultācijas izglītojamajiem. Izglītojamajiem tika sniegta informācija atbilstoši viņu vecumam, 

interesēm un vajadzībām kā, piemēram, karjeras lēmumu pieņemšana, pašizpētes būtība, 

tālākizglītības un nākotnes plānošanas iespējas, darba pasaules iepazīšana u.c. Izveidots Karjeras 

izvēles stends. Īstenoti karjeras izvēles pasākumi saskaņā ar pedagogu karjeras konsultantu  

plānu. Izglītojamie un viņu vecāki tika informēti par aktuāliem Karjeras izglītības pasākumiem 

tiešsaistē attālināto mācību laikā. Tika īstenotas mācību stundas sadarbībā ar priekšmetu 

skolotājiem. Priekšmetu skolotājiem pedagoģiskās padomes sēdēs tika aktualizēta karjeras tēmu 

integrēšana mācību procesā. 

4.2.  ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”,  

Projekta Nr.: 8.3.4.0/16/I/001, Projekta īstenošanas laiks: 03.2017.-12.2023 

ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” mērķis ir veicināt 

ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, 

atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos 

ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Šī projekta ietvaros ir 

izstrādāti un īstenoti plāni izglītojamo atbalstam. Epidemioloģiskās situācijas radīto seku 

mazināšanai ar riska grupas izglītojamajiem tika strādāts arī attālināti. 

4.3. Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas ir Eiropas Savienības (turpmāk – ES) mēroga 

programma. Latvijā to, sadarbībā ar skolu pedagogiem, īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā, 

nodrošinot ES tēmu klātbūtni formālajā un neformālajā izglītībā. Jaunieši brīvprātīgi izglīto un 

iesaista vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem ES jautājumiem, vairo 

zināšanas, mazina aizspriedumus, stiprinot eiropeisko identitāti. Programmas darbu atzinīgi 

novērtē Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

 

Nav institūciju, ar kurām skolai  ir noslēgti sadarbības līgumi izglītības programmu īstenošanai. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

a) 2019./2020. – 2021./2022. mācību gada izvirzītās audzināšanas darba prioritātes:   

- Sociāli emocionālās audzināšanas un saskarsmes veicināšanas padziļināts darbs skolas 

kultūras uzlabošanai.  

- Nodrošināt jēgpilnus un mērķtiecīgi organizētus ārpusstundu pasākumus izglītojamo 

pilsoniskajā, patriotiskajā un valstiskajā audzināšanā Eiropas piederības apziņas veicināšanai.  

- Sadarbība ar izglītojamo ģimenēm un skolēnu pašpārvaldi, iekļaujošas skolas vides, 

cieņpilnas, demokrātiskas kultūras veidošanā. 

Ikdienas procesā, vērojot pedagogu vadītās stundas, savstarpēji sadarbojoties, tiek 

papildināta un pilnveidota metodika, integrējot audzināšanas darbu mācību stundās. Mācību un 

audzināšanas procesā, kā arī pasākumos, akcentējam vērtības un tikumus, pilsonisko līdzdalību 

un patriotisko audzināšanu. Skolēnu pašpārvaldes darbā redzama epidemioloģiskās situācijas 

nelabvēlīgā ietekme uz skolēnu motivāciju iesaistīties pasākumu organizēšanā, pašpārvaldes 

skolēnu spēju apzināšana skolas vides mainīšanā un lēmumu ietekmēšanā, bet 2022. gada 

pavasarī viens no soļiem uz priekšu šīs problēmas risināšanai bija sēžu organizēšana klātienē, 

kas ļāva brīvi kontaktēties, apspriest jaunas idejas un uzdevumus nākamajam mācību gadam. 
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Interešu izglītības pulciņu programmas strādāja atbilstoši, ievērojot epidemioloģiskos 

ierobežojumus un iespēju robežās sasniedzot izvirzītos gada uzdevumus. 

Audzināšanas darba prioritāte ir mācību un audzināšanas procesā veicināt izglītojamajos   

skolas izvirzīto vērtību -   sadarbība, cieņa, atbildība un tradīcijas izkopšanu un uz tām balstītu 

ieradumu un  tikumu nostiprināšanu 

 

b) Izvērtējot iepriekšējā mācību gadā sasniegtos audzināšanas darba  rezultātus, var secināt, 

ka  saturiski lielāks uzsvars tika likts uz sadarbību ar izglītojamo ģimenēm un skolēnu 

pašpārvaldes  līdzdalību,  cieņpilnas  un demokrātiskas vides veidošanai skolā. Ievērojot 

epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai ierobežotu epidemioloģiskās situācijas izplatību, tika 

meklētas darba formas ar vecākiem, izglītojamajiem, lai turpinātu un veicinātu līdzdalību skolas 

dzīves organizēšanā.  

 

7. Citi sasniegumi 

 

a) Skola īsteno mūzikas profesionāli orientētā virziena un mūzikas padziļinātās apguves 

programmu. Vispārizglītojošās skolas ar mūzikas virzienu statuss skolai tika piešķirts 1994. 

gadā.  

Apguvei ir piedāvātas šādas programmas:  

• Programma Nr.1 – pamatizglītības profesionāli orientēta virziena (mūzikas) 

mazākumtautību – licence Nr.8777, izsniegta 2009. gada 26. maijā;  

• Programma Nr.2 – pamatizglītības mazākumtautību mūzikas padziļinātās apguves 

programma ar noteiktiem augstākiem plānotajiem rezultātiem – licence Nr.V_3894, 

izsniegta 2020. gada 19. augustā. 

 

Skolas mūzikas skolotāji kopš 1999. gada sadarbībā ar RD IKSD organizēja ikgadējo 

Latvijas vispārizglītojošo skolu ar mūzikas profesionāli orientētā virziena programmas apguvi 

jauno pianistu festivālu.  

No 2020. gada skola organizē Latvijas mūzikas mīļotāju ikgadējo festivālu “Sempre”. Skolas 

5.-9. klašu koris piedalījās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos “Nāc gavilēt”. 

 

b) Rīgas 88. vidusskola sistemātiski apkopo informāciju uz uzkrāj datus par valsts 

pārbaudes darbu (turpmāk – VPD) rezultātiem. Tie ir publicēti skolas mājaslapas sadaļā Mūsu 

sasniegumi/Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos pēdējo piecu gadu apjomā atsevišķām 

klasēm. Skolā ir izstrādāta sistēma VPD rezultātu analīzei: analīzi veic katrs mācību priekšmeta 

skolotājs, mācību jomu skolotāju grupu sanāksmēs, metodiskās padomes sanāksmēs, skolas 

vadības sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdē. 

12. klašu izglītojamajiem pēdējos trijos mācību gados obligātajā centralizētajā VPD 

matemātikā ir stabili rezultāti. Salīdzinot ar procentuālo kopvērtējumu valstī: 2020. gadā – 

skolā augstāk par 7.5 %, 2021. gadā – skolā augstāk par 3.69 %, bet 2022. gadā – skolā ir zemāk 

par 2.32 %. VPD angļu valodā izglītojamo sasniegumi trīs gadu periodā ir līdzīgi valstī, bet 

tomēr mazliet zemāki: par 2.68 % – 2020. gadā, par 1.88 % – 2021. gadā un par 2.32 % – 2022. 

gadā. Ņemot vērā, ka pēdējos divus gadus izglītojamie epidemioloģiskās situācijas dēļ mācījās 

attālināti. VPD latviešu valodā 12. klasē pēdējos trijos gados izglītojamie uzrāda gandrīz 

nemainīgus rezultātus, kuri ir zemāki nekā valstī. Nepieciešams paaugstināt prasības skolas 
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uzņemšanas noteikumos par valsts valodas zināšanas līmeni un uzņemt 10. klasē skolēnus, 

kuriem gada atzīme nav zemāka par 5 ballēm.  

 Tai pašā laikā VPD latviešu valodā par pamatizglītības posmu gan 2020. gadā, gan 

pēdējos 2 gados, kad izglītojamie šo darbu kārtoja pēc pašu izvēles, izglītojamo sasniegumi 

procentuāli ir tuvi valsts līmenim. Tas liek secināt, ka vidusskolas klasēs nepieciešams 

pārstrukturēt mācību stundu organizāciju, pārņemot labās prakses piemērus no tām skolām, kurās 

ir izstrādāta optimāla sistēma latviešu valodas apguvei vidusskolas klasēs, kad valodas stundās 

skolēni apgūst mācību priekšmetu pa grupām, savukārt literatūras stundas – nedalītās klasēs.  

 9. klašu izglītojamajiem 2021./2022. māc. g. mācību sasniegumi izglītības programmas 

apguves noslēgumā valsts pārbaudes darbos visos eksāmenos, izņemot Latvijas vēsturi, ir zemāki 

nekā valstī. Viens no galvenajiem faktoriem ir attālinātas mācības un izraisītais stress 

epidemioloģiskās situācijas dēļ. Visi rezultāti tika apkopoti, izpētīti un, pamatojoties uz tiem, tiks 

pilnveidota mācību satura apguve un vērtēšanas sistēma. 

Analizējot skolēnu sekmības, vidējais rādītājs pamatskolā pēdējos trijos gados ir izaudzis 

līdz 7.09.  

 

Izglītības iestāde tiek nodrošināta atbalsta sniegšana pedagogiem darbā gan ar talantīgiem 

bērniem, gan bērniem ar mācīšanās grūtībām. Talantīgiem skolēniem tiek sniegtas papildus 

konsultācijas un/vai fakultatīvi. Sasniegumi 2021./2022. gadā ir sekojoši:  

 

Skolēnu sasniegumi 2021./2022. mācību gadā: 

Olimpiādēs: 

ANGĻU VALODA, 10.-12. kl.- atzinība (12.a) 

ANGĻU VALODA, 4. kl.- 2. Vieta- (4.d) 

BIOLOĢIJA, 9.-12. kl.- 3. vieta (11.a) 

ĢEOGRĀFIJA, 10.-12. kl.- 3. Vieta- (11.a) 

LATVIEŠU VALODA (mazākumtautību skolām) 7.-8. kl.- 2. Vieta-  (8.c) 

MATEMĀTIKA, 9.-12. kl.- 2. Vieta- (9.a) 

MATEMĀTIKA, 5.-8. kl.- 1. vieta 

3. Vieta  (6.a) 

3. vieta (5.a) 

3. vieta (5.d) 

3. vieta (7.b) 

3. Vieta- (8.d) 

atzinība –(6.a) 

atzinība- (7.a) 

MATEMĀTISKAS KONKURSA " ĶENGURS" 

1. vieta - 8.b kl. 

STARPTAUTISKĀ SKOLĒNU PĒTNIECISKO DARBU, LIETUVA, ŠAUĻI 

SKOLĒNU MATEMĀTIKAS,  INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU UN EKONOMIKAS 

PROJEKTU DARBI KONFERENCE 
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1. vieta -  11. klases skolēns ar darbu "Mathematics in Medicine" 

 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā "MOCĪŠA DARBNĪCA 16" 

4. vieta 9.e kl. 

Atzinība: 9.c kl. , 10.b kl., 7.e kl. 

 

Eiropas eksāmenā 2022 Skola ieguvusi atzinības rakstu, kā aktīvākā Latvijas skola. 

 


