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1. Vispārējs skolas raksturojums 

1.1. Skolas atrašanās vieta un īsa vēsture 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola (turpmāk – skola) ir Kandavas novada pašvaldības 

dibināta vispārējās vidējās izglītības iestāde.  

Kandavas novads atrodas Kurzemes austrumu daļā:  

 

 

 

 102 km no Ventspils, 

 97 km no Rīgas,  

 30 km no Talsiem 

 28 km no Tukuma.  

 

 

 

 

 

 

Tas robežojas ar Tukuma, Jaunpils, Brocēnu, Saldus, Kuldīgas un Talsu novadiem.  

Kandavas novads ietver sevī Kandavas pilsētu, Cēres, Matkules, Kandavas, Zemītes, Zantes 

un Vānes pagastus. Kandavas pilsētas platība ir 9,50 km2. Kandavas novada platība ir 648,55 km2. 

Kandavas novadā dzīvo 8878 iedzīvotāji, Kandavas pilsētā – 3992 (Kandavas novada domes dati uz 

01.01.2016.) Pateicoties tam, ka Kandavas novada lielākā daļa atrodas Abavas senlejas teritorijā, var 

droši apgalvot, ka šeit var atrast un ieraudzīt vienas no pašām skaistākajām Latvijas dabas ainavām.   

Kandavas novads vēsturiski piedāvā plašu izglītības iestāžu tīklu. Novadā ir 11 izglītības iestādes, 

no tām 9 ir pašvaldības dibinātas iestādes –  Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola, 4 pamatskolas 

(Cēres, Zantes, Zemītes un Vānes), 3 profesionālās ievirzes skolas (Mākslas un Mūzikas skola, 

Bērnu un jaunatnes sporta skola, Deju skola), pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks” un divas valsts 

finansētas izglītības iestādes – Kandavas internātvidusskola un Kandavas lauksaimniecības 

tehnikums. 

Kandavas vidusskola nodibināta 1945. gadā, 1978. gadā tā ieguva jauno skolas ēku Skolas 

ielā 10, kurā tā atrodas arī šobrīd. 1996. gadā skolai piešķirts mūsu novadnieka, valodnieka Kārļa 

Mīlenbaha vārds. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola nodrošina izglītību Kandavas novada 

izglītojamiem (turpmāk – skolēni), kā arī dod iespēju iegūt izglītību apkārtējo pašvaldību skolēniem. 

Skola reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā ar Nr. 4313900205, to apliecina 14.10.2009. izsniegtā 

izglītības iestādes reģistrācijas apliecība.   



 
 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas pašvērtējuma ziņojums                                                          

4 
 

 

1.2. Izglītojamo skaits 

Skolā darbojas atbalsta personāls: sociālais pedagogs, logopēds, speciālais pedagogs, 

psihologs. 

 

 

Licencētās izglītības programmas 

Skola piedāvā 3 izglītības programmas : 

1) pamatizglītības programmu (kods 21011111); 

2) speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 

21015611); 

3) vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu(kods 31011011). 

 

Skolēnu skaits mācību programmās 
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Izglītojamo tālākizglītība 

Liela daļa 9. klašu absolventi turpina mācības mūsu skolā, bet 12. klašu absolventi 

augstskolās (skatīt 1. un 2.pielikumu). 

1.3. Iestādes pedagoģiskā personāla kvalitatīvais sastāvs 

Skolas vadības darbu nodrošina direktors, divi vietnieki izglītības jomā, vietnieks 

audzināšanas jomā un vietnieks informātikas jautājumos (visiem vietniekiem ir nepilnas likmes). 
 

Par skolas sociālo vidi rūpējas sociālais pedagogs, logopēds, speciālais pedagogs, psihologs. 

Par izglītojamo veselību rūpējas skolas medmāsa, zobu higiēnists, stomatologs. 

Skolā strādā 47 pedagogi, no tiem 18 maģistri, 44 pedagogi ar augstāko pedagoģisko 

izglītību, 3 pedagogi ar augstāko izglītību, 9 pedagogi vada novada metodiskās apvienības, 2 

pedagogi ir mentori, 18 pedagogi ir ieguvuši 3kvalitātes pakāpi un 9 pedagogi 4-to kvalitātes pakāpi.  

Pedagogu sastāvs ir kvalificēts un stabils. 

Pedagogi darbojas dažādās asociācijās, pedagogu biedrībās. 

 

N.p.k. Biedrības nosaukums Pedagogu skaits 

1.  Latvijas psihologu asociācija 1 

2.  Latviešu valodas un literatūras skolotāju 

asociācija 

3 

3.  Latvijas logopēdu asociācija 1 

4.  Matemātikas skolotāju asociācija 3 

5.  Angļu valodas skolotāju asociācija 3 

6.  Informātikas skolotāju asociācija 1 

7.  Bioloģijas skolotāju asociācija 1(valdes locekle) 

8.  Fizikas skolotāju asociācija 1 

9.  LIVA valde 1(valdes locekle) 

 

1.4. Sociālās vides īss raksturojums 

Skolā mācās skolēni no Kandavas pilsētas, Kandavas, Tukuma un Talsu novadiem. Skolas 

sociālo vidi raksturo šādi dati: 

 daudzbērnu ģimenes – 35; 

 trūcīgās ģimenes – 16; 

 sociālo problēmu ģimenes – 2; 

 skolēni, kuri dzīvo audžuģimenēs – 2. 

Skolā nav skolēni, kuriem abi vecāki dzīvo ārzemēs un nav nepilngadīgie likumpārkāpēji.  

141 skolēns dzīvo ārpus Kandavas pilsētas un katru dienu uz skolu dodas ar autobusu. Skola ir 

noslēgusi līgumu par skolēnu pārvadājumiem četros maršrutos ar SIA “Tukuma auto” un divus 

maršrutus veic Kandavas novada Izglītības pārvaldes transports. 
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1.5. Iestādes budžeta nodrošinājums 

Skolas finansēšanas avotus nosaka Vispārējās izglītības likums, Izglītības likums, citi 

normatīvie akti un Skolas nolikums. 

Skolas finansējuma avoti ir valsts budžets, pašvaldības budžets, papildu finanšu līdzekļi. 

Papildu finanšu līdzekļus skola var saņemt no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu 

un dāvinājumu veidā, sniedzot maksas pakalpojumus, apstiprinātu projektu realizēšanai u.c. 

Skolai ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts budžets. Skola rūpējas par papildu 

līdzekļu piesaisti – projektu izstrāde, sponsori, nodibināta biedrība „Atbalsts Kandavas Kārļa 

Mīlenbaha vidusskolai”. 

Finansējums tiek izmantots plānveidīgi, apzinot prioritātes, konsultējoties ar Skolas padomi. 

Pedagogi piedalās budžeta plānošanā un iesniedz priekšlikumus mācību līdzekļu iegādei un 

materiāltehniskās bāzes pilnveidei. 

Vienu reizi gadā direktore atskaitās par finanšu līdzekļu izmantošanu pedagoģiskās padomes 

sēdē, Skolas padomē un vecāku kopsapulcē. 

 

1.6. Iestādes īpašie piedāvājumi 

No 2012.gada oktobra skolā darbojas „Autoskola”, kurā vidusskolēni var iegūt B kategorijas 

auto vadītāja apliecību. Šajā laika posmā ir apmācītas 9 grupas  - 81 vidusskolēns no kuriem 60 ir 

ieguvuši B kategorijas auto vadītāja apliecību. Skolai ir savs mācību auto. 

Vidusskolēni kā izvēles mācību priekšmetu var apgūt „Runas mākslu”.  „Runas māksla” kā 

izvēles priekšmets tiek piedāvāts apgūt, sākot no 10.klases līdz 12.klasei (katru mācību gadu 3 

stundas nedēļā). Mācoties šo priekšmetu skolēniem ir iespēja attīstīt runas kultūru, pilnveidot saziņas 

prasmi, veidot sevi kā radošu personību, apgūt labas komunikācijas prasmes, kas būs noderīgas 

dažādās dzīves situācijās un darba tirgū. Mācību procesā tiek iesaistīti Latvijā labi pazīstami aktieri 

un citas radošas personības.  

Skolai ir noslēgts līgums ar Latvijas Uzņēmējdarbības un Menedžmenta Akadēmiju par 

profesionālās ievirzes komerczinību programmas “Esi līderis” apmācību uzņēmējdarbībā mūsu 

skolā.  

Jau otro gadu skolā darbojas robotikas pulciņš. Skolā 1., 2., 4. un 8.kl. skolēniem ir iespēja 

fakultatīvi apgūt mācību priekšmetu ”Datorika”. 

Visiem skolēniem no 1.- 4.klasei ir brīvpusdienas. 1.- 4.klasēm ir valsts  un pašvaldības 

apmaksātas brīvpusdienas,. 

1.– 4. klašu skolēniem no 2012.gada 1.septembra ir skolēnu formas, bet no 2016.gada 

skolēnu formas ir skolēniem līdz 6.klasei, tās reizi divos gados nodrošina skola.  
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2019./2020.m.g. viena skolotāja apmeklēja Erasmus+ kursus «Kompetenču pieejas 

veicināšana mācību procesā» Portugālē. Vēl pieci skolotāji bija apstiprināti kursiem, bet COVID 19 

pandēmijas dēļ kursi tika atlikti uz vēlāku laiku. 

1.7. Tradīcijas 

Mūsu skolas ikgadējie pasākumi un tradīcijas: 

 Zinību diena; 

 Miķeļdienas tirgus; 

 Skolotāju diena; 

 Vecāku dienas; 

 18.novembra svinīgais pasākums; 

 Ziemassvētku ieskaņas koncerts; 

 Ziemassvētku pasākums; 

 Projektu nedēļa; 

 Popiela; 

 Radīti skatuvei; 

 10., 5. un 1.klašu iesvētības; 

 Ritmikas diena; 

 Pogu vakars; 

 Žetonu jeb Gredzenu vakars; 

 Jauno vokālistu konkurss 1.-4.kl.  

Puķuzirnis”; 

 Lielā talka; 

 Ģimenes diena; 

 9. un 12.klašu izlaidumi;  

 Salidojumi. 
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2. Iestādes darbības pamatmērķis 

Skolas vīzija: 

Valstī atpazīstama, moderna, radoša un multifunkcionāla vidusskola, kurā izglītojamie 

sasniedz augstu zināšanu līmeni dažādās jomās, izglītības iestāde, uz kuru skolēni un pedagogi nāk 

ar prieku. 

Skolas mērķis: 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot 

izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu. 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

Skolas uzdevumi: 

1.Veicināt katra skolēna individuālām spējām atbilstošu  zināšanu apguvi, veidot darba 

tirgū konkurētspējīgu personību. 

2. Jaunu programmu atvēršana. 

3. Jaunu, zinošu, perspektīvu pedagogu komplektēšana. 

4. Iesaistīties starptautiskos projektos, veicinot skolēnu un pedagogu padziļinātu izpratni 

par ES. 

5. Jaunu, mūsdienīgu interešu izglītības programmu piedāvājums, skolēnu iesaistīšana 

radošās aktivitātēs. (Robotikas pulciņš, spāņu val. u.c.) 

6. Izveidot novada bāzes skolu Mazpulku organizācijai, ”Veselību veicinošās” un „Zaļās 

skolas” izveide. 

7. Moderni un funkcionāli renovēt skolu, labiekārtot tās teritoriju. 

8. Ar mūsdienīgiem mācību līdzekļiem nodrošināt un izremontēt kabinetus. (3D tāfele, 

printeris u.c.) 

Skolas vērtības: (atjaunots 2020.g.septembrī) 

 

 

  

Atbildīgs, radošs komandu darbs kā skolas vērtība. 

Skolotājs 

Skolēns Vecāki  

Skola 
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3. Iepriekšējā izvērtēšanas periodā izvirzīto prioritāšu īstenošana 

 Joma Prioritāte Sasniegtais 

 1. MĀCĪBU SATURS 1.Jaunu programmu 
ieviešana, pieaugušo 
tālākizglītības 
programmu izveide 
(2012.-2014.)  
2.Datorikas mācību 
programmas 
aprobācija 

(2014.-2017.) 

1.1. Licencētas un akreditētas 

pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības neklātienes programmas, 

izstrādāts un VISC saskaņots Runas 

mākslas priekšmetu standarts, izstrādāta 

Runas mākslas priekšmeta programma. 

Reģistrēta skolas “Autoskola” un 2012.g. 

uzsākta tās darbība. 

1.2.Mācību procesā veiksmīgi tiek realizēti 

pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības standarti, gan iepriekš 

licencētajām un akreditējām programmām, 

gan jaunajām programmām. 

2.1.Tiek realizēta datorikas apmācība, 

attīstīta un pilnveidota datorpratība. 

2.2.Pedagogi gūst pieredzi darbojoties ar 

programmvadāmām ierīcēm, regulāri 

apmeklējot tālākizglītības kursus. 

2.3. Skolā darbu uzsācis un veiksmīgi 

darbojas robotikas pulciņš. 

3.1.Regulāri tiek organizētas metodiskās 

sanāksmes, kursi, lai nodrošinātu mācību 

priekšmetu standartu un programmu 

realizēšanu. 

2. MĀCĪŠANA UN 

MĀCĪŠANĀS 
1. Mācību procesa 

kvalitātes uzlabošana 

pilnveidojot 

vērtēšanu. 

2.Lasītprasmes 

izkopšana visu 

vecumposmu 

skolēniem. 

3.Pilnveidot 

mācīšanas un 

mācīšanās procesu. 

1.1. Diskusiju un apspriežu rezultātā ir 

izstrādāti vienoti kritēriji un vērtēšanas 

kārtība. Skolas vērtēšanas kārtība tiek 

regulāri aktualizēta un papildināta ar to 

visas ieinteresētās puses var iepazīties 

skolas mājas lapā. 

1.2.Pedagogi māca skolēnus izvērtēt un 

analizēt savu darbu. 

2.1.Pedagogi metodiskajās komisijās 

(turpmāk MK) izvirza uzdevumus un 

izvēlas atbilstošu literatūru skolēnu 

lasītprasmes uzlabošanā. 

2.2. Pedagogi MK savstarpēji 

konsultējoties un daloties pieredzē 

nodrošina savstarpējo atbalstu. 

2.3. Ar lasītprasmes rezultātiem tiek 

iepazīstināti skolēnu vecāki. 

3.1.Pedagogi izmanto diferencētu pieeju 

skolēniem mācību procesā. 

3.2. Pedagogi meklē efektīvas, dzīvei 

pietuvinātas darba formas un metodes, 

izmanto informāciju tehnoloģiju iespējas 

mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidē. 

3. IZGLĪTOJAMO 

SASNIEGUMI 
Skolēnu sasniegumu 

uzlabošana ikdienas 

darbā un valsts 

pārbaudes darbos. 

1.Ir izstrādāti vienoti pārbaudes darbu 

principi. 
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2. Pedagogi ievēro pārbaudes darbu 

grafikus, pēc vajadzības veic tajos 

korekcijas. 

3.Seko līdz skolēnu konsultāciju 

apmeklēšanai. 

4. Pedagogi apkopo analizē un izvērtē 

skolēnu mācību sasniegumu dinamiku 

ikdienas darbā, valsts pārbaudes darbos. 

5. Pedagogi konsultē skolēnus gatavojot 

mācību priekšmetu olimpiādēm un sniedz 

atbalsta pasākumus skolēniem ar 

mācīšanās traucējumiem. 

4. ATBALSTS 

IZGLĪTOJAMIEM 
1.Tradīciju un 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

saglabāšana, 

kultūrvērtību 

apgūšana. 

2.Atbalsta pasākumu 

pilnveide skolēniem 

ar mācīšanās 

traucējumiem. 

1. Skolas līdzpārvalde aktīvi iesaistās 

dažādos ar skolu saistītu jautājumu 

risināšanā. 

1.2. 5.-9.klašu skolēnu koris piedalījās 

Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētkos. 

1.3. Klases stundās, skolas pasākumos tiek 

popularizēts Latvijas kultūrvēsturiskais 

mantojums, patriotisms. Pilnveidota 

skolēnu izpratne par veselības, drošības un 

sabiedrībā pieņemtajām kultūras un 

uzvedības normām. 

1.4. Ārpusstundu pasākumos, nodarbībās 

tiek aktualizēta individuālo spēju 

attīstīšana ievērojot katra skolēna intereses 

saturīga brīvā laika pavadīšanā. 

2.1. Izveidota un sekmīgi darbojas skolas 

atbalsta komanda (psihologs, logopēds, 

speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, 

medmāsa, vietnieki). 

2.2. Klašu audzinātāji, priekšmetu 

pedagogi atbalsta pasākumu sniegšanai 

skolēniem ar mācīšanās traucējumiem 

sadarbojas ar atbalsta komandu (turpmāk 

AK). 

2.3. Klašu audzinātāji, priekšmetu 

pedagogi nodrošina individuālu pieeju 

skolēna izglītības vajadzību apmierināšanā, 

ievērojot viņu spēju līmeni. 

5. SKOLAS VIDE 1.Skolēnu drošības 

paaugstināšana. 

2.Atpūtas un rotaļu 

telpu izveide. 

3.Mācību kabinetu 

pakāpeniska 

labiekārtošana 

4.Koplietošanas telpu 

remonti, noformēšana 

atbilstoši mūsdienu 

prasībām. 

1.1. Aktualizēti skolēnu iekšējās kārtības 

noteikumi, kavējumu uzskaites kārtība u.c. 

1.2.Uzstādīta videonovērošana, ierīkota 

ugunsdrošības signalizācija ķīmijas, 

bioloģijas, fizikas, informātikas kabinetos. 

1.3. Atjaunots gājēju celiņš gar skolu, 

pagalmā iekārtots bērnu rotaļu laukums. 

1.4. Reizi gadā skolā organizēts 

evakuācijas pasākums, izveidota štata vieta 

– dežurants.  

2. Izveidota atpūtas un rotaļu telpa 

pagarinātās dienas grupas skolēniem. 

3. Izstrādāts mācību kabinetu remontu 

plāns un attiecīgi kabinetu aprīkojuma 
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plāns ar attiecīgu inventāru un mācību 

materiāliem. 

4.Pēc plāna un finansiālām iespējām 

koplietošanas telpas tiek pakāpeniski  

remontētas un iekārtotas atbilstoši 

mūsdienu prasībām. 

6. RESURSI 1.Resursu 

nodrošināšana mācību 

procesam, 

informācijas 

tehnoloģiju 

atjaunošana. 

2.Ēdnīcas zāles, 

garderobes remonts 

un labiekārtošana. 

1.1.Apzināti un izvērtēti nepieciešamie 

resursi mācību  programmu sekmīgai 

apguvei. 

1.2. Pakāpeniski tiek atjaunoti mācību 

līdzekļi, materiāli, iegādāti datori un 

jaunākās informācijas tehnoloģijas. 

1.3.Plānveidīgi veikts darbs pie kabinetu 

aprīkojuma nomaiņas atbilstoši mūsdienu 

prasībām. 

2.1. Veikta skolas apsekošana, izstrādāti 

projekti – energoefektivitātes 

paaugstināšanas priekšizpēte, 2.stāva 

gaiteņa un foajē iekārtošana, sastādītas 

tāmes nepieciešamo uzdevumu veikšanai. 

2.2.Veikts skolas ēdnīcas zāles un 

garderobes remonts, 2 stāva gaiteņa 

remonts un daļai pamatu veikta 

hidroizolācija un siltināšana.  

7. SKOLAS DARBA 

ORGANIZĀCIJA, 

VADĪBA UN 

KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

1.Jauno pedagoģisko 

kadru piesaiste. 

2.Skolas darba 

demokrātiska un 

pilnvērtīga 

izvērtēšana. 

1.1.Sniegts atbalsts jaunajiem pedagogiem 

mācību procesa organizēšanā. 

1.2. Jaunajiem pedagogiem nodrošinātas 

prakses vietas un kvalificēti pedagogi - 

prakses vadītāji. 

1.3.Regulāri notiek pedagogu savstarpējā 

pieredzes apmaiņa MK, metodiskās 

padomes (turpmāk –MP) sanāksmēs, AK, 

informatīvajās sanāksmēs un individuāli. 

1.4.Jauniem pedagogiem (diviem) ar skolas 

atbalstu, sadarbībā ar Kandavas novada 

domi piešķirti labiekārtoti dzīvokļi. 

2.1.Tiek vadīts, plānots un pārraudzīts 

skolas darbs septiņās skolas izvērtēšanas 

jomās. 

2.2.Izveidots skolas darba izvērtēšanas 

plāns, pēc kura veidots pašvērtējuma 

ziņojums. 

2.3.Veikta izglītojamo, viņu vecāku un 

pedagogu anketēšana, apkopoti rezultāti. 

2.4.Izvērtēšanas procesā iesaistītas visas 

ieinteresētās puses - skolas pašvērtēšanas 

procesa demokrātiskai un pilnvērtīgai 

izvērtēšanai. 

 

  



 
 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas pašvērtējuma ziņojums                                                          

12 
 

4. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

Pamatojoties uz 2017.gada 17.marta akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā izteiktajiem 

ieteikumiem, skola ir veikusi sekojošo: 

Ieteikums Izpilde 

4.1. Aprīkot izglītības iestādes gaiteņus ar 

novērošanas kamerām. 

Izpildīts 

4.3. Izglītības iestādē nepieciešams karjeras 

konsultants. 

Iepriekšējos mācību gadus darbojās projekta 

ietvaros 

4.5. Papildināt izglītības iestādes un atbalsta 

speciālistu materiāltehnisko bāzi ar IT rīkiem, 

piem., planšetēm, lai sekmētu izglītojamo 

korekcijas darbu. 

Turpinās budžeta gada piešķirtā finansējuma 

ietvaros. 

5.2., 6.1. Sadarbojoties ar dibinātāju, turpināt 

piesaistīt finanšu resursus – ierīkot izglītības 

iestādes teritorijas nožogojumu ielas pusē.. 

Šobrīd nav finansējuma. 

6.2. Turpināt pedagogu tālākizglītību 

kompetencēs balstītā izglītībā. 

Notiek regulāri katru mācību gadu. 

2019./2020.m.g. 24 skolotāji saņēma apliecības 

par SKOLA 2030 apgūtajiem kursiem.  

 

5. Pamatjomu analīzes rezultātu iegūšanas metodes 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā katru gadu tiek veikta vispārīgā vērtēšana, izvērtējot 

vismaz vienu no pamatjomām saistībā ar skolas attīstības plānā paredzētajām prioritātēm. 

Pedagoģiskās padomes sēdē tiek izdarīts kopsavilkums, noteiktas stiprās puses un nepieciešamie 

uzlabojumi konkrētajā jomā.  

Skolas sasniegumu vērtēšanas procesā tika pētītas visas septiņas skolas darbības pamatjomas 

un veikta šāda dokumentu un materiālu analīze: 

 Pedagogu anketēšana, tās rezultātu analīze; 

 Izglītojamo un vecāku anketēšana, tās rezultātu analīze; 

 Intervijas, sarunas – individuālas sarunas ar izglītojamajiem, pedagogiem, vecākiem, klašu 

audzinātājiem, interešu izglītības pedagogiem, absolventiem; 

 Pedagogu mācību satura plānojuma atbilstība mācību priekšmeta standartam un programmai; 

 Klašu audzinātāju un pedagogu darba plāni, metodisko komisiju darba plāni; 

 Pedagogu  un metodisko komisiju darba pašnovērtējumi; 

 Pedagoģiskās padomes, metodiskās padomes sēžu protokoli; 

 Diagnosticējošo, pārbaudes, valsts pārbaudes darbu analīzes rezultāti; 

 Olimpiāžu un konkursu rezultāti; 

 Statistikas dati; 

 Mācību sasniegumu un kavējumu datu bāze e-klasē; 

 Vērošana – mācību stundu, pasākumu vērošana, stundu vērošanas materiāli; 



 
 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas pašvērtējuma ziņojums                                                          

13 
 

 Publikācijas masu mēdijos. 

Pašvērtējuma ziņojums apspriests un izvērtēts Skolēnu līdzpārvaldē, Skolas padomē, skolas 

pedagoģiskās padome sēdē un saskaņots Kandavas novada pašvaldībā. 
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6. Pamatjomu novērtējums 
6.1. Mācību saturs 

6.1.1.Iestādes īstenotās izglītības programmas 

Izglītības iestādē mācību saturs tiek īstenots atbilstoši 2019./2020.m.g. izvirzītajam galvenajam 

uzdevumam “Vidusskolas mācību priekšmetu programmu aprobācija jaunā mācību satura kontekstā” 

atbilstoši vērtējumam labi. To apliecina sekojoša informācija: 

● Analizējot izglītības iestādes izvirzīto uzdevumu 2019./2020.m.g. pedagogi ir aprobējuši 

projekta Skola 2030 piedāvātos materiālus gan vidusskolas, gan pamatskolas posmos. Ar 

iegūto pieredzi dalījušies Skola 2030 konferencēs Kuldīgā  2019. gada aprīlī, piedaloties 6 

pedagogiem ,  Kandavas novada skolotāju konferencē 2019.gada  oktobrī, sākumsskolas grupā 

8 pedagogi, pamatskolas grupā 2 pedagogi  un vidusskolas grupā 7 pedagogi, Skola 2030 

konferencē Ādažos 2020. gada 18. augustā piedaloties 3 pedagogiem.  Kā arī savus izstrādātos 

materiālus ievietojuši Skola 2030 mācību vidē. Par paveiktā kvalitāti liecina projekta Skola 

2030 saņemtās pateicības.  

● Ņemot vērā pedagogu aptaujas rezultātus, izglītības iestāde var konstatēt, ka vidusskolas posmā 

strādājošie pedagogi ir izmēģinājuši piedāvātās jaunās satura tēmas. Jāatzīst, ka  vietnē Skola 

2030 vidusskolu aprobējamo tēmu piedāvājums bija ļoti mazs. 

Jomas /kritērijs “Mācību saturs” stiprās puses  izglītības iestādē noslēdzot 2019./2020.m.g.: 

● Pedagogi ir apņēmības pilni turpināt jaunā satura ieviešanu 

● Pedagogi izprot nosacījumus, kuri ir jāaktualizē un jāuzsver gan pašiem, gan skolēniem 

priekšmetu programmās jaunā mācību satura kontekstā. 

Jomas/kritērijs “Mācību saturs” turpmākās attīstības vajadzības: 

● Izstrādāt 1.,4.,7.,10.klasei mācību satura plānojumus atbilstoši jaunajām mācību priekšmetu 

programmām (visos māc. priekšmetos). 

● Palielināt pedagogu savstarpējo stundu vērošanu ar mērķi veidot vienotu izpratni par jaunā 

satura kvalitatīvu ieviešanu (katram pedagogam divas vērotas stundas pusgadā –klātienē vai 

video). 

● Palielināt pedagogu savstarpējo sadarbību dažādos mācību priekšmetos ar mērķi integrēt 

mācību saturu, ieviešot  kompetenču pieeju mācību satura apguvē.  

 

6.2. Mācīšana un mācīšanās 

6.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Viens no pedagogu  galvenajiem uzdevumiem ir mācību kvalitātes nodrošināšana. 
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Mācību gada noslēgumā pedagogi veic sava darba izvērtējumu atbilstoši izstrādātajiem 

kritērijiem.  

Pedagogi regulāri veic ierakstus klases žurnālā e-klasē. Direktores vietnieces izglītības jomā 

veic pārraudzību par ierakstu aizpildīšanu. 

100% pedagogu un 75% skolēnu uzskata, ka izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un 

atbilst skolēnu spējām, vecumam, mācību priekšmetu specifikai un mācību satura prasībām.  

Pedagogi regulāri apmeklē kursus, pilnveido zināšanas metodikā un dalās pieredzē savās MK. 

Mācību stundu vērojumi liecina, ka pedagogi veiksmīgi veido dialogu ar skolēniem, rosina 

skolēnus izteikt savu viedokli, secināt un pieņemt lēmumu, veido pozitīvu attieksmi pret mācību darbu. 

Pedagogi pievērš uzmanību literārās valodas normu ievērošanai skolēnu runā un rakstos. 

  Pārdomāts darbs ar talantīgajiem skolēniem. Regulāri pedagogi gatavo skolēnus mācību 

priekšmetu olimpiādēm, gūstot atzinības novada, reģiona un valsts līmenī. 97% pedagogu uzskata, ka 

skolas vadība atbalsta viņus darbā ar talantīgajiem skolēniem.  

 89% pedagogu uzskata, ka mācību stundās izmanto modernās tehnoloģijas.  

Visu mācību priekšmetu satura apguvē veiksmīgi tiek nodrošināta mācību procesa saikne ar reālo 

dzīvi, jo mācību procesā pedagogi mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, izmanto 

alternatīvās mācību formas – projektus, mācību stundas muzejā, mācību ekskursijas, 2.-9.klasē veic 

pētnieciskos darbus, 10.-11.klasēs Zinātniski pētnieciskos darbus (turpmāk –ZPD). 

Mājas darbu veidi ir dažādi. Ir rakstveida mājas darbi, mutvārdu mājas darbi, prezentācijas, 

lasīšanas semināri, pētnieciskie darbi, zīmējumi, ziņojumi. Mājas darbu uzdošana ir pārdomāta, virzīta 

uz skolēnu slodzes samazināšanu. 

Mācību grāmatu un darba burtnīcu izvēli mācību priekšmetā veic konkrētā mācību priekšmeta 

MK, to apstiprina skolas direktore. Vecāki tiek iepazīstināti ar sarakstu, kādas mācību grāmatas un 

darba burtnīcas tiek izsniegtas  skolēniem. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Profesionālā līmenī tiek organizēts mācīšanas darbs; 

 mācību stundas ir mērķtiecīgas un radošas, tiek izmantotas dažādas mācību darba formas un 

metodes; 

 regulārs moderno tehnoloģiju pielietojums mācību stundās. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pedagogiem pilnveidot IT izmantojumu stundās atbilstoši mērķiem un uzdevumiem; 

 Mācību priekšmetu programmu īstenošanā veidot ciešāku saikni ar reālo dzīvi. 

Vērtējuma līmenis III ( labi) 
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6.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Izglītības iestādē kritērijā “ Mācīšanās kvalitāte” 2019./2020/mācību gadā ir izvirzīts un īstenots 

uzdevums “Efektīva uz skolēna mācīšanos virzīta mācību stunda”, tas tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam “Labi”, par to liecina šāda informācija: 

● Analizējot izglītības iestādē izvirzīto uzdevumu “ Efektīva mācību stunda”, katram vecuma 

posmam tika izvirzīti savi aktuālākie kritēriji. Visos posmos skolotāji ir vērojuši savstarpējās 

stundas un tās analizējuši, sākumskolas komanda 20 stundas, pamatskolas komanda 18 stundas 

un vidusskolas komanda 18 stundas. Par paveiktā kvalitāti liecina visu komandu skolotāju un 

skolēnu aptaujāto anketu rezultāti, ar tiem iepazīstināti visi kolēģi pedagoģiskās padomes sēdē, 

● Analizējot vērotās stundas 2019./2020.m.g. izglītības iestādē var konstatēt, ka pedagogi 

(atbilstoši vecumposmiem) veido un vada efektīvu uz skolēna mācīšanos virzītu mācību stundu 

- izvirza vai liek skolēniem izvirzīt SR, skolēni stundās līdzdarbojas un sadarbojas, mācību 

satura apguvē vērojama pašvadīta mācīšanās, izmanto paņēmienu kopumu AS iegūšanai u.c. 

Izglītības iestādē kritērijā “Mācīšanas kvalitāte” stiprās puses  2019./2020.mācību gada noslēgumā: 

● Pedagogi ir ieinteresēti turpināt plānot un vadīt savu darbu atbilstoši jaunām mācību 

priekšmeta/standarta tendencēm 

● Ir visiem skaidri saprotams kā plānot un organizēt uz skolēna mācīšanos balstītu efektīvu 

mācību stundu 

● Pedagogi apzinās un izprot turpmāk pilnveidojamos kritērijus mācību darbā 

Izglītības iestādē kritērijā “Mācīšanās kvalitāte” turpmākās attīstības vajadzības: 

● Turpināt pedagogu savstarpējo stundu vērošanu ar mērķi veidot vienotu izpratni par jaunā 

satura kvalitatīvu ieviešanu, uz efektīvu mācīšanos virzītu mācību stundu, aktualizējot SR un  

katram pedagogam vērot divas stundas pusgadā –(klātienē vai video). 

● Veidot jauno mācību stundu plānu savstarpēji sadarbojoties un plānojot starp priekšmetu tēmas 

– 1.,4.,7.,un 10.klasei katram pedagogam, katrā mācību priekšmetā vienu tēmu pusgadā. 

 

6.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas metodes, vērtēšanas organizēšana un prasības atbilst 

valstī noteiktajai kārtībai, ko nosaka noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un noteikumi par 

valsts vispārējās vidējās izglītības standartu. 

 Ir izstrādāti, apspriesti un skolā pieņemti iekšējie noteikumi  “Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”. Vērtēšanas kārtība ir zināma un pieejama 

skolā, skolas mājas lapā un e-klasē. 
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Skolā tiek sastādīts pārbaudes darbu grafiks. Nepieciešamības gadījumā pedagogi veic 

korekcijas grafikā. Pirms pārbaudes darbiem pedagogs iepazīstina skolēnus ar darba vērtēšanas 

kritērijiem. Pēc darbu novērtēšanas, skolēni tiek iepazīstināti ar vērtējumiem, veikta darba rezultātu 

analīze. Vērtējumi  tiek ierakstīti e-klasē. 

 87% skolēniem ir saprotama vērtēšanas kārtība visos mācību priekšmetos.  

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus, pārbaudījumu apjomu, skaitu, 

izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka mācību sasniegumu vērtētājs, ievērojot valstī un skolā 

noteikto vērtēšanas kārtību, kā arī attiecīgā mācību priekšmeta saturu, specifiku, skolēnu vecumu, 

izvirzīto mērķi. 

Skolā tiek pievērsta uzmanība skolēnu pašvērtējumam. Skolēni iesaistās stundas gaitas un 

rezultātu novērtēšanā, mācību procesā analizē savus individuālos sasniegumus. 

Pedagogi palīdz attīstīt skolēnu prasmi novērtēt savus rezultātus. Par to liecina mācību stundu 

vērošanas lapas.  

Skolas darba stiprās puses: 

 Skolā ir izstrādāta un pieņemta vērtēšanas kārtība; 

 Izmantojot e-klasi, skolēna mācību sasniegumu vērtējumu operatīvi pēc  novērtējuma var 

redzēt pats skolēns, klases audzinātājs, vecāki, skolas administrācija; 

 skolas administrācija regulāri pārrauga, kā tiek ievērota skolas pieņemtā vērtēšanas kārtība. 

Turpmākās attīstības vajadzības. 

 Mācību priekšmetu MK vērtēt un ieteikt priekšlikumus par vērtēšanas kārtības realizēšanu un 

pilnveidošanas procesu. 

Vērtējuma līmenis III ( labi) 

 

6.3. Izglītojamo sasniegumi 

Katra semestra beigās klašu audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi iesniedz atskaites ar 

statistiskiem datiem, analīzi un pašvērtējumu par izglītojamo mācību sasniegumiem.  

Mācību gada laikā skolas vadība un atbalsta komanda regulāri tiekas ar skolēniem, kuriem ir 

kādā no mācību priekšmetiem nepietiekami vērtējumi, nepieciešamības gadījumā pieaicinot arī viņu 

vecākus. Skolēniem ir iespēja apmeklēt konsultācijas, uzlabot vērtējumus, papildus mācīties neapgūto 

mācību vielu. 

Skolā sasniegumu reģistrēšanai izmanto e-klasi. E- klase dod pedagogiem iespējas vienotu 

statistisku datu ieguvei un salīdzināšanai. MK vadītāji izmantojot e-klasi apkopo savu MK mācību 

priekšmetu darba rezultātus. Mācību rezultāti tiek analizēti MK, MP, administrācijas sapulcēs,  

pedagoģiskajās sēdēs. 
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Katra mācību gada 1. un 2. semestra noslēgumā direktores vietnieces izglītības jomā analizē 

skolēnu mācību darbu, konstatē nepilnības, izvirza starpuzdevumus pozitīva rezultāta sasniegšanai.   

1.semestra noslēgumā skolēni, kuri mācījušies labi, ļoti labi, teicami, izcili saņem pateicības.  

Skolā ir izveidota kārtība, kādā skolēniem tiek piešķirtas Zelta un Sudraba atzinības beidzot 

mācību gadu. 9. un 12.klašu izglītojamajiem atzinības tiek izsniegtas izlaidumu svinīgajos pasākumos. 

6.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

 

4.-6.klašu izglītojamo mācību rezultātu augsts un optimāls līmenis  gadā (%) 

(programmas kods  21011111 un 21015611) 
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2013./14. 

m.g. 
70 73 75 61 86 89 72 87 90 76 64 81 88 93 91 82 

2014./15. 

m.g. 
73 76 82 81 100 87 81 89 90 71 62 79 93 94 95 86 

2015./16. 

m.g. 
49 68 83 84 - 94 73 91 86 66 66 81 100 92 99 84 

 

7.-9.klašu izglītojamo mācību rezultātu augsts un optimāls līmenis gadā (%) 

(programmas kods 21011111 un 21015611) 
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2013./14.

m.g. 
42 56 56 52 71 56 42 43 79 69 89 78 89 64 46 87 98 97 66 

2014./15.

m.g. 
39 48 69 52 73 50 47 39 82 66 73 80 86 39 45 99 96 98 67 

2015./16.

m.g. 
46 55 76 56 80 59 40 32 81 65 86 85 75 57 52 97 96 97 69 

 

10 – 12.klašu izglītojamo mācību rezultātu augsts un optimāls līmenis gadā (%) 

(programmas kods 31011011) 
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40 59 81 52 91 55 57 40 83 83 98 91 95 55 97 100 97 100 100 100 74 
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Skolas darba stiprās puses: 
 

 Konsultācijas, individuālie izglītības plāni un citi atbalsta pasākumi skolēniem, lai 

nodrošinātu mācību sasniegumu kvalitāti. 
 

 E-vide sistemātiski tiek izmantota skolēnu ikdienas sasniegumu uzskaitei un analīzei. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 
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 Turpināt darbu pie individuālo izglītības plānu izstrādes un realizēšanas ar mērķi motivēt 

skolēnus paaugstināt savus mācību sasniegumus. 

 Pedagogiem izmantot individuālas un diferencētas mācību metodes un uzdevumus, lai uzlabotu 

skolēnu ikdienas mācību sasniegumus.  

 Veicināt vecāku līdzatbildību un atbalstu ikdienas mācību darbā. 

 

6.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Skolas metodiskās komisijas regulāri uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus valsts 

pārbaudes darbos un centralizētajos eksāmenos, izvērtē atsevišķu prasmju apguves līmeni. Kopā ar 

skolas vadību tiek plānota turpmākā darbība mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidei. 

3. un 6. klasē pārbaudes darbi ir diagnostikas darbi, kur svarīgs ir zināšanu un prasmju apguves 

līmenis.  
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9.klašu izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos, salīdzinot ar  valsti. 
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12.klašu izglītojamo sasniegumi centralizētajos eksāmenos, salīdzinot ar novadu, 

valsti (darba izpildes %)  
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6.4. Atbalsts izglītojamiem 

6.4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana ( drošība un darba aizsardzība) 

Skolā strādā skolas atbalsta personāls, kura sastāvā ir speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, 

skolas psihologs, logopēds, medicīnas māsa un administrācijas pārstāvji. Atbalsta personāls sniedz 

skolēniem pedagoģisko, sociālo un psiholoģisko palīdzību.  

Skolas psihologs sniedz individuālas konsultācijas skolēniem, vecākiem un pedagogiem, piedalās 

klases stundās, vecāku sapulcēs. Analizē klases mikroklimatu, atsevišķu izglītojamo uzvedību. Iegūto 

informāciju apkopojot un izmantojot skolēnu atbalstam. Psihologam ir noteikti darba un pieņemšanas 

laiki.  

Skolā strādā sociālais pedagogs, kurš sadarbībā ar klašu audzinātājiem apzina skolēnus, kuriem 

nepieciešama sociālā palīdzība. Pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem problemātiskās situācijās ir 

pieejama sociālā pedagoga palīdzība. Sociālais pedagogs pēc pedagogu uzaicinājuma piedalās mācību 

stundās, lai novērstu kāda konkrēta skolēna uzvedības problēmas. Sociālais pedagogs uzskaita, 

kontrolē un apkopo informāciju par skolēnu neattaisnotiem kavējumiem, pārrauga pusdienu atteikšanu. 

Sadarbībā ar direktores vietnieci audzināšanas darbā tiek rasts risinājums to novēršanai. 

Nepieciešamības gadījumā tiek iesaistīts sociālais dienests vai pašvaldības policija. 

Skola nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām darba burtnīcām un nepieciešamības gadījumā 

ar citiem mācību līdzekļiem. Katra mācību gada sākumā bibliotekāre sadarbībā ar klases audzinātāju, 

mācību priekšmeta pedagogiem apzina skolēnus, kuriem ir nepieciešami mācību materiāli (klades, 

zīmēšanas bloki, krāsas u.c.). Pēc situācijas apzināšanas, sadarbībā ar sociālo dienestu, izglītojamie 

saņem sev nepieciešamos mācību līdzekļus.  
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Skola rūpējas par skolēnu drošību skolas telpās un tās teritorijā, to apliecina skolēnu un vecāku 

anketas. Skolēnu anketās minēts, ka 60% skolēnu skolā jūtas ļoti droši, 30%- droši, vecāki apliecina, 

ka  53% bērnu jūtas ļoti labi, bet 34% labi. 

 Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par uzvedību skolā, mācību kabinetos, skolas un 

ārpusskolas pasākumos, ekskursiju laikā. Iekšējie noteikumi nepieciešamības gadījumā tiek papildināti 

un uzlaboti. Ar noteikumiem iepazīstināti skolēni, pedagogi, darbinieki, vecāki. Ar skolas iekšējās 

kārtības noteikumiem var iepazīties skolas mājaslapā. Skolā  ir izvietota  drošības prasībām atbilstoša 

informācija, kā nepieciešamības gadījumā sazināties ar operatīvajiem palīdzības dienestiem, kur zvanīt 

nelaimes gadījumos, evakuācijas plāns un norādes par rezerves izeju. Katra mācību gada sākumā 

sadarbībā ar Valsts policijas Tukuma iecirkni tiek organizētas Drošības dienas, sadarbībā ar Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestu notiek skolas evakuācijas mācības trauksmes gadījumā, par 

drošību tiek runāts klases stundās, sociālo zinību stundās. Skolā, sadarbībā ar Džimbas drošības skolu, 

sākumskolas klasēs nodarbības vada Džimbas aģenti.  

Skolēni mācību gada sākumā, otrā semestra sākumā, pirms skolas pasākumiem, mācību 

ekskursijām u.c. pasākumiem tiek iepazīstināti ar attiecīgajām drošības instrukcijām, viņi parakstās 

drošības instruktāžas lapās (e-klases izdrukas). Skolēni katra semestra sākumā tiek iepazīstināti ar 

darba drošību mācību kabinetos. 

Lai garantētu skolēnu drošību, tiek ierobežota nepiederošu personu ienākšana skolā. Skolas 

dežurants reģistrē katru apmeklētāju un noskaidro ierašanās mērķi. Drošības palielināšanai skolā un 

skolas teritorijā uzstādītas video novērošanas kameras.  

Skolā pēc noteikta grafika dežurē gan pedagogi, gan 8.-12. klašu skolēni, nodrošinot kārtību 

starpbrīžos. Skolas parlamenta jaunieši veido dežūru grafiku rūpējoties par kārtību skolas diskotēkās 

un ballē. 

Skola regulāri veic ugunsdrošības, darba aizsardzības apmācības un instruktāžas skolas 

darbiniekiem. Skolā notiek pasākumi atkarību profilaksei. Klases stundu plānos ir iekļautas nodarbības 

par atkarību profilaksi. 7. un 8. klašu skolēni regulāri piedalās Kandavas novada rīkotajā pasākumā 

“Esi aktīvs- bez atkarībām!”.  

Skolā ir atbilstoši prasībām iekārtots medicīnas kabinets un strādā medicīnas māsa. Kabinetā 

tiek uzglabātas visas izglītojamo medicīniskās kartes, kurās dokumentēti veikto profilaktisko apskašu 

rezultāti. Skola lūdz vecākus informēt par bērna veselības problēmām, ja tādas ir, lai skolēnam varētu 

nodrošināt atbilstošu palīdzību (atbilstošs ēdiens, mājas apmācība u.c.). Medicīnas māsa sniedz 

medicīnisko palīdzību gan skolēniem, gan pedagogiem, gan tehniskajam darbiniekiem. Neatliekamos 

gadījumos tiek izsaukta ātrā medicīniskā palīdzība. Saslimšanas gadījumā tiek informēti vai izsaukti 

uz skolu skolēna vecāki. Skolā ir izstrādāta kārtība kā tiek informēti vecāki par negadījumiem un 

saslimšanām skolā.  
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Skolā ir atbilstoši iekārtots zobārstniecības kabinets un laba sadarbība ar stomatologu. Regulāri 

tiek veiktas izglītojamo zobu profilaktiskās pārbaudes. Skolas zobārste un zobu higiēniste informē 

skolēnus un viņu vecākus par bērna zobu un mutes veselību. 

Skolā ir izstrādāts uzkopšanas un dezinfekcijas plāns.  

Kandavas novada pašvaldība skolēniem no 1.-9. klasei nodrošina brīvpusdienas, ikviens šī  

vecuma skolēns vismaz vienu reizi dienā paēd siltas pusdienas. Ēdiena kvalitāti un sortimentu kontrolē 

skolas medicīnas māsa. Skolā strādā arī kafejnīca.  

Skola piedalās ESF finansētās programmās “Skolas auglis” un “Skolas piens” un Vislatvijas 

Putras programmā. Klases stundās ir iekļautas tēmas par veselīgu dzīvesveidu un uzturu. 

Skola nodrošina skolēniem līdz 4.klasei un speciālās izglītības programmas - izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem iespēju apmeklēt pagarināto dienas grupu. Pagarināto dienas grupu darbam 

ir izstrādāta un apstiprināta kārtība. 

Skolas darba stiprās puses:  

 Pieejama sertificēta mediķa palīdzība atbilstīgi prasībām iekārtotā medicīnas kabinetā; 

 Skolā vienoti ar pedagogiem strādā spēcīga atbalsta personāla komanda. 

Turpmākās attīstības vajadzības. 

 Pilnveidot sistēmu darbā ar agresīviem skolēniem, kuriem ir uzvedības traucējumi; 

 Skolas gaiteņu aprīkošana ar novērošanas kamerām. 

Vērtējuma līmenis IV (ļoti labi) 

 

6.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

Skolā aktīvi darbojas skolēnu parlaments - līdzpārvalde. Ir izstrādāts un apstiprināts 

līdzpārvaldes reglaments. Līdzpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu un skolas administrācijas 

interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību  procesā un 

ārpusstundu aktivitātēs. Līdzpārvaldes jaunieši aktīvi iesaistās skolas dzīves veidošanā, organizējot 

pasākumus, konkursus. Līdzpārvaldes pārstāvji darbojas arī skolas padomē, izsaka savu viedokli un 

ierosinājumus. Līdzpārvaldē darbojas 8.-12. klases izglītojamie. To veido Prezidents, Ministru 

prezidents un trīs ministrijas - Izglītības, Kultūras un Noformēšanas- reklāmas ministrija. Katrai 

ministrijai ir sava darba grupa. Līdzpārvaldes sanāksmes notiek reizi mēnesī, piektdienās.  

Līdzpārvaldes jaunieši regulāri piedalās arī Kandavas Jauniešu centra “Nagla” organizētajos 

pasākumos un semināros. Skolēni iesaistās arī Kandavas novada pasākumos “Gada jaunietis”, “Kafija 

ar politiķiem” u.c.  

Līdzpārvalde aktīvi  iesaistās skolas darba pilnveidē. 2015./2016. mācību gadā, tika izstrādāta 

kārtība konkursam “Izkrāso, uzlabo un padari interesantāku savu ikdienu”, konkursa kārtību apstiprina 
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direktore. Konkursā tiek vērtēts mācību darbs, dalība pasākumos, labie darbi. Katras klašu grupas 

uzvarētāji iegūst balvā ekskursiju 250 eiro vērtībā. 

Skolā pārdomāti tiek plānoti un organizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi, kuri ir būtiski 

skolēnu personības attīstībā, pilsoniskajā audzināšanā. Pasākumus plāno un koordinē  direktora 

vietniece audzināšanas darbā sadarbībā ar klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu  skolotājiem, 

interešu  izglītības  pulciņu vadītājiem. 

Skolai ir senas un bagātas tradīcijas. Skola lepojas ar savām tradīcijām un pasākumiem, kas 

veicina pozitīvas personības veidošanos,  piederību  savai  skolai, pilsētai, valstij. Skolēniem tiek dota 

iespēja vadīt, organizēt un piedalīties katrā skolas pasākumā.  70% skolēnu apgalvo, ka viņiem ir dota 

iespēja piedalīties pasākumu organizēšanā vai piedalīties tajos. 

Audzināšanas darbs tiek plānots atbilstoši valstī noteiktajām prioritātēm, skolas darba plānam 

un skolas Audzināšanas darba programmai. Skolā ir noteikti klases audzinātāja pienākumi un tiesības. 

Katrai klašu grupai ir izstrādāts klases stundu tematiskais plānojums, kurš ietver sekojošas tēmas:  

• Sevis izzināšana un pilnveidošana; 

• piederība valstij; 

• pilsoniskā līdzdalība; 

• karjeras izvēle; 

• veselība un vide; 

• drošība. 

Klases audzinātājs divas reizes gadā analizē klases sasniegumus,  izaugsmi, skolas un 

ārpusskolas aktivitātes. 

Skola jau trešo gadu piedalās pasākumā “Labdarības skola”, kuras ietvaros skolēni apmeklē 

Kandavas sociālo pansiju, sniedzot koncertu pansijas iedzīvotājiem. Ansambļi uzstājas Ziemassvētku 

pasākumā 1. un 2. grupas invalīdiem un bērniem invalīdiem. Katru gadu skolēni piedalās pavasara 

talkā Kandavas uzkopšanā. Šogad skolēni gatavo dāvanas karadarbībā cietušajiem bērniem pasaules 

karstajos punktos akcijas "Zvaigzne austrumos" ietvaros. 

Mūsu skolā, viena no brīvā laika pavadīšanas iespējām ir interešu izglītības pulciņi, kuros 

skolēni var pilnveidot savas dotības un spējas, padziļināt savas intereses, piedalīties skolas, novada, 

reģiona, valsts pasākumos. 2015./2016. mācību gadā skolā mācījās 430 skolēni no tiem interešu 

izglītībā bija iesaistīti 337 izglītojamie  (daudz skolēnu darbojas 2 un pat 3 interešu izglītības pulciņos).  

Šogad skolā ir 20 pulciņi, kurus vada 12 pedagogi.  

Interešu pulciņi veidoti tā, lai tajos būtu iespējams attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus, 

nodrošināt saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, nodrošinātu ievirzi karjeras izvēlē. 

Visvairāk skolēni darbojas kultūrizglītības programmās- trīs koros, četros ansambļos, divos teātra 

pulciņos, divos mākslas pulciņos un tautiskajās dejās. Daudz skolēnu darbojas  sporta pulciņos- 

futbola, florbola, sporta tūrisma, sporta deju un volejbola. Skolēni darbojoties pulciņos ir sasnieguši 

augstus rezultātus gan sporta sacensībās, koru un ansambļu skatēs, gan deju un vizuālās mākslas 

konkursos. Mūsu skolas 5.-9. klašu koris piedalījās XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu svētkos. 
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Skolā 10.-12. klašu skolēni apgūst komercdarbību sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības 

menedžmenta akadēmiju. Programma veidota mūsdienīgi, atšķirīgi no vispārizglītojošo mācību 

priekšmetu programmas, ietverot sevī vairāk praktisko zināšanu kopumu, rosinot skolēniem interesi 

par uzņēmējdarbību. Skolēni katru gadu piedalās konkursā “Biznesa spēles”, kas ir aizraujošs 

pasākums. Mūsu skolas skolēni regulāri ir guvuši augstus sasniegumus. 2015./2016. mācību gadā 

Biznesa spēlēs Jelgavā  “ Ceļš uz bagātību” komanda “Nezāles” ieguva 1. vietu. 

84% vecāku atzīst, ka skolas piedāvātie pulciņi atbilst bērna interesēm.  

Mūsu skolas jauniešiem, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu ir iespēja iegūt auto vadītāja 

apliecību. Teorētiskās nodarbības skolēniem ir bez maksas. Šo iespēju izmanto gandrīz visi 11. un 12. 

klases skolēni.  

Informāciju par interešu pulciņu piedāvājumu un norises laikiem var iegūt skolas mājas lapā. 

Notiek regulāra interešu izglītības programmu rezultātu apkopojums (skatīt.3. pielikumu). 

Interešu izglītības pulciņu laiki ir saskaņoti un skolēniem pieejami. 

Skolas darba stiprās puses:  

 Aktīvi darbojas skolēnu līdzpārvalde. 

 Skolā aktīvi darbojas interešu izglītības pulciņi, gūstot panākumus gan novadā, gan reģionā. 

 Tradīcijām bagāta skola. 

Turpmākās attīstības vajadzības. 

 Turpināt iesaistīt arvien vairāk skolēnu interešu izglītības programmās, tādejādi nodrošinot 

lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. 

 Aktīvāk iesaistīt skolēnus, skolas pasākumu  organizēšanā. 

Vērtējuma līmenis IV (ļoti labi) 

 

Izglītības iestādē kritērijā “Atbalsts personības veidošanā” tika izvirzīts galvenais uzdevums 

“Gatavošanās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. (5.-12.klašu koris, 6.,7.klašu 

deju kolektīvs), darbs tik uzsākts, bet valstī ārkārtas situācijas dēļ netika realizēts, līdz ar to uzdevums 

turpināsies 2020./2021.mācību gadā. 

 

6.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Karjeras izglītība ir svarīga izglītības procesa sastāvdaļa. Lai nodrošinātu karjeras izglītību, 

tiek izmantotas dažādas darba formas. Ir izstrādāta karjeras izglītības programma. 

Karjeras izglītība mūsu skolā tiek realizēta galvenokārt ar klašu audzinātāju atbalstu. Katrā 

vecuma grupā klases stundu plānā ir iekļautas stundas, kurās tiek runāts par profesiju izvēli, karjeru.  

Skolēni klašu audzinātāju vadībā dodas mācību ekskursijās.  
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Bibliotēkā izveidots karjeras izglītības stends, kurā ir materiāli par izglītības iestādēm Latvijā 

un ārzemēs. 

Skolā tiek organizētas tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem. 2014./2015. m. g. skolas 

projektu dienas tika organizētas saistībā ar karjeras izvēli. Šajās dienās katram skolēnam pēc īpaši 

sastādīta grafika bija iespēja iepazīties ar sešiem dažādiem profesiju pārstāvjiem. Katrs skolēns varēja 

izvēlēties sev tuvākās profesijas. Skolēni varēja iepazīties ar tādām profesijām kā friziera, lauku 

tūrisma, pasākuma vadītāja, Latvijas armijas darbiniekiem, vetārsta, zobārsta- higiēnista, 

fizioterapeita, modeles profesiju, fotogrāfa, glābšanas dienesta, policista, galdnieka, interjera dizaina, 

psihologa, bārmeņa, agronoma, karikatūrista, meikapa  meistara, manikīra, jūrnieka, mežziņa u.c. 

profesijām. Pavisam kopā bija iespēja iepazīties ar 37 profesiju pārstāvjiem. Nākamās šāda veida 

projekta dienas paredzētas 2017./2018. m.g. 

Skolā regulāri notiek tikšanās ar mūsu absolventiem- augstskolu pārstāvjiem, kuri iepazīstina 

mūsu vidusskolniekus ar mācību iespējām dažādās skolās.  

Vidusskolēni apmeklē „Ēnu dienas”, kas sniedz iespēju iepazīt darbu dažādos uzņēmumos un 

iestādēs. 

Skolēni piedalās Kandavas jauniešu centra “Nagla” organizētajās karjeras dienās, “Izaugsmes 

foruma” konkursā. 

Liela daļa 9. klašu absolventi turpina mācības mūsu skolā, bet 12. klašu absolventi augstskolās 

(skatīt 1. un 2.pielikumu). 

Skolā tiek organizēti pasākumi nākamo 1. un 10. klašu skolēniem un vecākiem. 1. klašu skolēni 

apmeklē Pūcītes skolu, nākamiem 10. klašu skolēniem tiek organizētas atvērto durvju dienas. Skolas 

parlamenta pārstāvji brauc uz Kandavas novada pamatskolām iepazīstināt 8. un 9. klases skolēnus par 

iespēju mācīties mūsu skolā. Iepazīstināt ar izglītības programmām un ārpusstundu nodarbībām. 

Skolas darba stiprās puses:  

 Ir veiksmīga sadarbība ar Skolas absolventiem karjeras izvēles jautājumos. 

 Skola nākamajiem pirmklasniekiem organizē Pūcītes skolu. 

 Skolā tiek organizēti karjeras izglītības pasākumi, kuri sekmē skolēnu turpmākās karjeras 

plānošanu. 

Turpmākās attīstības vajadzības. 

 Skolā nepieciešams karjeras konsultants. 

 Pilnveidot sadarbību ar skolēnu vecākiem karjeras izglītībā 

Vērtējuma līmenis III ( labi) 
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6.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

Skola veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, 

pētnieciskajos darbos un ZPD. Skolēni ir uzaicināti un piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs 

valstī. 

 Visi vidusskolas skolēni 2 gadu laikā izstrādā  un prezentē vienu zinātniski pētniecisko darbu. 

Labākie darbi tiek izvirzīti uz novada  konferenci. Skolēnu darbi regulāri tiek izvirzīti uz Zemgales 

reģiona konferenci. Skolēni savus ZPD ir aizstāvējuši arī valsts konferencē. 2013./2014.mācību gadā 

2.vietu  Zemgales reģiona konferencē ieguva 11.klases skolnieks Rio Roberts Gūtšmits. Šis 

sasniegums skolēnam deva tiesības bez konkursa startēt Lauksaimniecības universitātē. 

2014./2015..m. g. 11.klases skolēns Roberts Lepsis ieguva 2.vietu  valstī ar izstrādāto darbu ”Ābolu 

kvalitātes uzlabošana ar papildmēslošanu un augļu retināšanu”. 

Skola atbalsta pedagogus darbā ar talantīgajiem skolēniem. 

Skola sistemātiski organizē darbu ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri 

ilgstoši nav apmeklējuši skolu.  Visi skolēni zina, ka ir iespēja saņemt individuālu konsultāciju, 

pilnveidot savus sasniegumus. Ir paredzēti atbalsta pasākumi, veidoti individuālie izglītības plāni  

mācību rezultātu uzlabošanai. Skolēniem ir iespēja apmeklēt visu mācību priekšmetu konsultācijas.  

Skolēni ar labiem sasniegumiem piedalās novada, reģiona un Latvijas mēroga konkursos. 

Vairākus gadus pēc kārtas skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas Kurzemes reģiona skatuves runas un 

literāro uzvedumu konkursos Valters Garancis, Dārta Estere Kamparzāle un Samanta Panižnika 

2015./2016. gadā ieguva otrās pakāpes diplomus. Skola regulāri ar augstiem sasniegumiem piedalās 

LIDICE zīmējumu konkursā.  

Skolas darba stiprās puses:  

 Pedagogi rosina un atbalsta skolēnu piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 

 Visi skolēni veic pētniecisko darbību atbilstoši savām spējām un interesēm. 

 Veiksmīgi tiek realizēta individuālā pieeja mācību procesā. 

 Ir nodrošināts individuālais darbs (konsultācijas) ar skolēniem visos mācību priekšmetos. 

 Tiek realizēti individuālie plāni skolēniem ar mācību grūtībām. 

Turpmākās attīstības vajadzības. 

 Pilnveidot individuālu pieeju skolēniem mācību procesā; 

 Efektīvāk izmantot talantīgo skolēnu potenciālu. 

Vērtējuma līmenis III ( labi) 
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6.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Skolā tiek realizēta speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem, kā arī ir licenzēta vidējās izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem. 

Lai palīdzētu katram skolēnam iegūt kvalitatīvu izglītību atbilstoši viņa veselības stāvoklim, 

spējām un attīstības līmenim, skolas pedagogi cenšas laikus diagnosticēt katra skolēna attīstības līmeni. 

Pēc klašu audzinātāju vai mācību priekšmetu pedagogu ieteikuma, skolas AK darbinieki veic skolēna 

padziļinātu psiholoģisko un intelektuālo spēju izpēti, runas un vispārējo zināšanu līmeņa noteikšanu. 

Izvērtējot iegūtos rezultātus un iepazīstinot ar tiem skolēna vecākus,  nepieciešamības gadījumā tiek 

ieteikts vecākiem kopā ar skolēnu griezties pedagoģiski medicīniskajā komisijā, lai izvērtētu un 

ieteiktu skolēna speciālajām vajadzībām atbilstošāko izglītības programmu.  

Pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un sniegtajiem ieteikumiem, 

skolā izveidotā AK nevilcinoties aktualizē radušos situāciju, iesaistot tās risināšanā vecākus, klases 

audzinātāju un mācību priekšmetu pedagogus. 

Lai veiksmīgāk plānotu un pārraudzītu pedagoģisko darbu ar skolēniem, kuriem nepieciešama 

palīdzība, skolā ir izveidota Atbalsta komanda, kuras sastāvā ir iekļauti skolas administrācijas pārstāvji 

- direktora vietnieces izglītības jomā, direktora vietniece audzināšanas darbā, skolas psiholoģe, sociālā 

pedagoģe, logopēde un speciālā pedagoģe, skolas medmāsa, kā arī speciālā pedagoģe. Atbalsta 

komandas darbs tiek pārraudzīts un koordinēts. 

Katram skolēnam, pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, tiek 

izstrādāts individuālās attīstības plāns, kas paredz sekmēt skolēna iekļaušanu izglītības procesā, 

veicināt viņa spēju attīstību un veiksmīgi viņu iekļaut sociālajā vidē.  

AK, sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu pedagogiem un skolēnu 

vecākiem, uzkrāj un regulāri analizē informāciju par skolēna spēju attīstību un mācību sasniegumiem. 

Mācību gada sākumā AK darbinieki informē katra skolēna vecākus par skolas piedāvātajiem atbalsta 

pasākumiem, kā arī ar katram skolēnam izstrādāto individuālo attīstības plānu. Tikšanās reizēs tiek 

apzinātas skolēnu stiprās un vājās puses, veidota pozitīva gaisotne starp AK darbiniekiem un skolēnu 

vecākiem, kā arī vecāki mudināti aktīvi līdzdarboties un iesaistīties bērna attīstības procesā.  

Reizi mēnesī notiek AK darba sanāksmes kopīgi ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu 

pedagogiem. Nepieciešamības gadījumā uz sanāksmēm tiek uzaicināti skolēni un viņu vecāki. 

Sanāksmēs tiek analizēti skolēnu mācību sasniegumi, koriģēti sniegtie atbalsta pasākumi, sniegts 

atbalsts un ieteikumi skolēniem un vecākiem mācību rezultātu uzlabošanai, kā arī problēmsituāciju 

risinājumam. 

Divas reizes gadā tiek plānots veikt apkopojumu par skolēniem piemēroto atbalsta pasākumu 

efektivitāti, izvērtēt mācību sasniegumu dinamiku salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu, kā arī 

analizēt informāciju par attīstības dinamiku un izvērtēt individuālās attīstības plānus. Informācijas 
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apkopošanā tiek iesaistīti ne tikai Atbalsta komandas darbinieki, bet arī mācību priekšmetu pedagogi 

un klašu audzinātāji. Ar apkopoto informāciju iepazīstinās skolēnu vecākus. 

AK darbinieki cenšas savlaicīgi risināt jebkuru radušos problēmu, iesaistot tās risināšanā gan 

pašu skolēnu, gan viņa vecākus. Darbs tiek veikts gan individuāli ar skolēnu vai viņa vecākiem, gan 

arī grupās, kā piem., skolas psiholoģe veic klašu mikroklimata izpēti, sniedz ieteikumus klašu 

audzinātājiem un mācību priekšmetu pedagogiem par piemērotākajām mācību metodēm. Speciālā 

pedagoģe veic korekcijas darbu ar skolēniem un sniedz ieteikumus nepieciešamo atbalsta pasākumu 

piemērošanā. Logopēde veic skolēnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju. Sociālā pedagoģe 

sadarbojas ar valsts un nevalstiskajām institūcijām skolēnu sociālo vajadzību nodrošināšanā, kā arī 

sniedz palīdzību skolēniem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Skolas medmāsa apzin skolēnu 

veselības stāvokli un prognozē iespējamo veselības traucējumu ietekmi uz izglītības procesu. Mācību 

pārzines regulāri seko skolēnu mācību sasniegumiem. 

Lai skolā sekmīgi realizētu speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem, tiek veikts papildu korekcijas darbs. Skolēniem latviešu valodas un matemātikas 

stundas notiek nelielās grupās (līdz 8 izglītojamajiem), kā arī skolēniem tiek piedāvātas individuālās 

nodarbības pārējos mācību priekšmetos. Katram skolēnam ar mācīšanās traucējumiem, kopīgi ar 

vecākiem izvērtējot skolas piedāvājumu, ir iespēja apmeklēt pagarinātās mācību dienas grupu, 

izmantot speciālās pedagoģes palīdzību metakognitīvo prasmju attīstībai vai funkcionālo treniņu 

veikšanai, apmeklēt logopēdes nodarbības speciāli izveidotā un aprīkotā logopēdijas kabinetā, vai 

apmeklēt skolas psiholoģes konsultācijas.  Skolēniem regulāri tiek veiktas medicīniskās pārbaudes pie 

skolas medmāsas. Nepieciešamības gadījumā viņi var vērsties pie skolas sociālās pedagoģes radušos 

problēmu risināšanā.  

Skolas darba stiprās puses:  

 Izvērtējot katra izglītojamā spējas, kā arī ievērojot viņa pieredzi, prasmes un izziņas procesu 

īpatnības, skolā tiek izstrādāti Individuālie plāni katram izglītojamajam. 

 2x gadā tiek veikta izglītojamo mācību sasniegumu attīstības dinamikas izvērtēšana. 

 Sekmīga mācību procesa organizācijai, skolā tiek organizēts individuālais un grupu korekcijas 

darbs gan pie mācību priekšmetu skolotājiem, gan speciālistiem – logopēda, speciālā pedagoga, 

psihologa, sociālā pedagoga. 

Turpmākās attīstības vajadzības. 

 Pilnveidot AK, skolotāju un klašu audzinātāju sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem. 

 Papildināt skolas un atbalsta speciālistu materiāltehnisko bāzi ar IT rīkiem (piem., planšetēm), 

lai sekmētu izglītojamo korekcijas darbu. 
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6.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Vecāki regulāri saņem informāciju par skolēnu mācību sasniegumiem. Klašu audzinātāji 2 

reizi mēnesī izsniedz sekmju izrakstus. Iepazīšanos ar izrakstu vecāki apstiprina ar savu parakstu. 

Visus sekmju izrakstus klases audzinātājs uzkrāj skolēnu “portfolio” mapītē. 

Informāciju par skolas darbu vecāki var iegūt skolas mājas lapā www.milenbaha-vsk.lv 

Nepieciešamības gadījumā klases audzinātājs, priekšmeta pedagogs vai skolas administrācijas 

pārstāvis vecākus informē pa telefonu vai organizē individuālās sarunas. Individuālās sarunas tiek 

fiksētas e-klasē. 

Klases audzinātājs un skolas administrācija seko vecāku un skolēnu statistiskajiem rādītājiem 

e-klases apmeklēšanā. 

94% vecāki uzskata, ka pedagogi e-klasē regulāri raksta ziņojumus izglītojamo dienasgrāmatās 

par aktuālām norisēm skolā, notiek kavējumu pieteikšana, e- pastu apmaiņa.  

Ne retāk kā 2 reizes gadā klašu audzinātāji organizē klases vecāku sapulces. Skolas 

administrācija 2 reizes gadā organizē Vecāku dienas. Vecāku dienās tiek organizētas individuālās 

sarunas ar priekšmetu skolotājiem, skolas vecāku kopsapulce, kur skolas direktore iepazīstina ar skolas 

aktualitātēm. Regulāri uz skolas kopsapulcēm tiek uzaicināts lektors. Pēdējo gadu laikā mūsu skolā ir 

viesojušies- dietoloģe Lolita Neimane, astrologs Jānis Riežnieks, LNT moderators Haralds 

Burkovskis, LTV žurnālists – Uģis Joksts u.c. 

Direktores vietnieces izglītības jomā organizētajās vecāku sapulcēs iepazīstina vecākus ar 

valsts pārbaudījumu noteikumiem un norises laikiem. 

Skola uzklausa vecāku priekšlikumus, vajadzības, nodrošina  pēc vecāku lūguma skolēniem 

speciālās vajadzības, mājas apmācību. 

Vecāki tiek aicināti apmeklēt un piedalīties klases un skolas pasākumos. No vecāku puses 

apmeklētākie skolas pasākumi ir Zinību diena, Ziemassvētku pasākumi, Ritmikas diena, Mātes dienas 

pasākumi, Ģimenes dienas pasākumi. 

Vecāki sniedz atbalstu klašu  un skolas pasākumu norisē. 

Skolā aktīvi darbojas skolas padome, to ievēl skolas kopsapulcē. Skolas padomes 

priekšsēdētāju (no vecāku vidus) ievēl skolas padomes sēdē. Skolas padomei ir savs reglaments, tas 

nosaka, ka skolas padomes sastāvā ietilpst vecāki, skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji, skolotāji. Skolēnu 

vecāki padomē ir vairākumā. Skolas padomes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā trīs reizes  mācību gadā, 

tās tiek protokolētas. Skolas padome risina ar skolas darbību saistītu  aktuālus jautājumus (skolēnu 

pārvadājumi, drošība uz ielas, apgaismojuma jautājumus pilsētā pie skolas, apspriests skolas budžets, 

pasākumi u.c.).  

Ir izveidota un aktīvi darbojas skolas atbalsta biedrība “Atbalsts Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolai”. Atbalsta biedrībai ir savs nolikums, konts bankā. Skolas atbalsta biedrības valde aktīvi 

darbojas un cenšas iesaistīt jaunus biedrus.  Biedrība ir organizējusi dažādus pasākumus, sadraudzības 

http://www.milenbaha-vsk.lv/


 
 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas pašvērtējuma ziņojums                                                          

36 
 

pasākumus gūstot pieredzi Pļavnieku pamatskolā un Ikšķiles “ Brīvā skolā”, kā arī organizējot 

ekskursijas uz Salaspils Botānisko dārzu, Mākslas muzeju Rīgā u.c., un organizējot dažādus 

pasākumus skolā, uzaicinot dažādus viesus.  Ar skolas atbalsta biedrības palīdzību startējot dažādos 

projektos - skola ir izremontējusi ēdamzāli, mūzikas kabinetu, mājturības kabinetu zēniem, 

iegādājusies elpināmo lelli, distanču slēpes 100 pārus, skatuves kulises u.c. Šobrīd ir iesniegti divi 

projekti – “Drošas riteņbraukšanas apmācība” un “ Laikmetīgās mākslas radošās laboratorijas izveide”. 

Skolas atbalsta biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas status. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Veiksmīgs e-klases pielietojums, sadarbībai ar vecākiem; 

 saistoši, emocionāli klašu, skolas pasākumi kopā ar vecākiem; 

 vecāku atbalsts un sapratne kopēju mērķu realizēšanās. 

Turpmākās attīstības vajadzības. 

 Censties pēc iespējas visus vecākus iesaistīt skolas pasākumos – klases sapulcēs, Vecāku 

dienās, u.c. 

Vērtējuma līmenis IV (ļoti labi) 

 

 

6.5. Iestādes vide 

6.5.1. Mikroklimats 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola pastāv jau kopš 1936. gada, jaunā skolas ēka no 1978. 

gada. Visā skolas pastāvēšanas vēsturē gan skolēni un viņi vecāki, gan pedagogi ar lepnumu nes 

skolas vārdu. Par to liecina arī skolēnu anketas, 91% mūsu skolas skolēni lepojas, ka mācās Kandavas 

Kārļa Mīlenbaha vidusskolā. 

Skolai ir sava atribūtika- karogs un logo (veidojusi mūsu skolas absolvente), skolas žetona 

gredzens, 1.-6.klašu skolēniem skolas formas. 

Skolas darbība nodrošina vienlīdzīgu attieksmi visiem, neatkarīgi no dzimuma, nacionālās 

un reliģiskās piederības. Skolā radītas vienādas iespējas visiem skolēniem iesaistīties skolas 

organizētajos pasākumos, līdzpārvaldē, interešu izglītības aktivitātēs. Skolas atpazīstamības un 

piederības apziņas veidošanai  tiek izmantots skolas logo. Ir izgatavoti prezentācijas materiāli – 

bukleti, pildspalvas, krūzītes u.c. Sākumskolas skolēniem no 1.-6.klasei ir skolēnu formas, tās veido 

piederības sajūtu skolai. Skolas formas divos gados reizi tiek iegādātas par pašvaldības līdzekļiem, ja 

vecāki vēlas tad par saviem līdzekļiem var skolēnu formu papildināt vai atjaunot.  Skola nes 

valodnieka Kārļa Mīlenbaha vārdu, ar to ir saistīta skolas un Kandavas vēsture. Katru gadu janvārī 
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latviešu valodas skolotāji par godu Kārļa Mīlenbaha jubilejai organizē dažādus literārus pasākumus 

– tikšanos ar rakstniekiem, dzejniekiem u.c. 
 

Ikdienā un svētkos tiek veicināta skolēnu, skolas darbinieku un vecāku piederības apziņa un 

lepnums par skolu. Skolā ir ilggadējas tradīcijas, kuru norise tiek filmēta, pārraidīta (skolas)TV un 

saglabāta video arhīvā. Kopš 1999.gada skolai ir savs karogs. 2010.gadā skola atguva arī veco skolas 

karogu, kurš tagad  glabājas Kandavas novada muzejā. Mācību gada noslēgumā 10.-11.kl., 4.-8.kl. 

skolēniem un izlaiduma klašu absolventiem skolu beidzot, par labām, teicamām un izcilām sekmēm 

mācību darbā tiek piešķirtas īpaši darinātas Sudraba un Zelta atzinības, kuras pasniedz pēc iegūtās 

vidējās atzīmes ( no 8,0 un no 8,5).  

Skolas  tēlu veido tradicionālie skolas pasākumi:  Zinību diena kopā ar Vecāku konferenci, 

Miķeļdienas tirgu (1.-4. klasei un 10. klasei), Nāc mūsu pulkā, pirmklasniek, 5. un 10. klases 

iesvētības. Parlaments tradicionāli organizē jauku atpūtu skolotājiem Skolotāju dienā. Novembris 

skolā ir patriotisma mēnesis, kad 11. novembrī notiek Vīru spēles, klases stundās notiek konkurss “Es 

mīlu tevi, Latvija!” pa klašu grupām, 17. novembrī tiek veidots svecīšu ceļš pie skolas un svinīgais 

svētku koncerts veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Decembrī Kandavas luterāņu baznīcā izskan 

Ziemassvētku ieskaņas koncerts, Ziemassvētku pasākums 1.-6. klašu izglītojamiem un balle 7.-12. 

klases izglītojamiem. Ritmikas diena. Tas ir pasākums, kurā piedalās ikviens izglītojamais, ir arī 

pedagogu un vecāku  priekšnesums. Pasākums notiek sporta hallē un vienmēr visas sēdvietas ir 

aizņemtas. 12. klašu absolventiem ir Gredzenu vakars, bet 9. klašu absolventiem Pogu vakars. Skolā 

tiek organizēti arī  jauno vokālistu konkursi “Puķuzirnis” (1.-4. klašu skolēniem) un “Radīti skatuvei” 

(5.-12. klašu skolēniem). Jauka tradīcija ir Ģimenes diena, kurā piedalās visi izglītojamie, viņu vecāki 

un skolotāji.  Skola lepojas ar saviem izglītojamiem un viņu sasniegumiem piedaloties  olimpiādēs, 

konkursos, projektos, sacensībās. Skola vecākus, izglītojamos un sabiedrību informē par 

sasniegumiem tos atspoguļojot Skolas un novada mājas lapā, novada un reģionālajā presē. 
  

Skola regulāri atceras savus pensionētos pedagogus, viņus aicina piedalīties skolas pasākumos. 

Par tradīciju jau kļuvusi Skolotāju dienas atzīmēšana un tējas pēcpusdienas Ziemassvētkos kopā ar 

pensionētajiem pedagogiem.  

Skola ievēro skolēnu un darbinieku tiesības, spējas un novērtē veikto darbu. Skolēniem ir 

iespējas organizēt dažādus  pasākumus skolā,  rūpējoties par kārtību tajos. Skolā bez pedagogiem 

starpbrīžos dežūrē arī 8.- 12. klašu skolēni, lai iesaistītos skolas iekšējās kārtības nodrošināšanā, lai 

veicinātu cieņu pret citu centieniem uzturēt pozitīvu skolas mikroklimatu. Skola ir atvērta 

apmeklētājiem, tos laipni sagaida skolas dežurante, palīdzot atrast vajadzīgo telpu vai personu. Skolā 

ir noteikta kārtība par svešu personu uzturēšanos skolā. 
 

Dažādi  jautājumi  skolā  tiek  izskatīti  demokrātiski.  Skolā  ir  izstrādāti  un  pilnveidoti iekšējās 

kārtības noteikumi (http://milenbaha-vsk.lv/ieksejie_normativie_akti). To izstrādē aktīvi iesaistās 

skolēni, vecāki un pedagogi. Noteikumi ir zināmi skolēniem, pedagogiem, vecākiem. Skolā ir 



 
 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas pašvērtējuma ziņojums                                                          

38 
 

reglamentētas skolēnu tiesības un pienākumi. Skolā darbojas precīzi noteikumi izglītības iestādes 

apmeklētājiem. Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. Skolēni un pedagogi atzīst 

nepieciešamību, vienoti un saskaņoti rīkojoties, uzlabot disciplīnu. Konflikti un domstarpības skolā 

tiek risināti taisnīgi, īpašos gadījumos pieaicinot atbilstošos speciālistus. 

Skolas darba stiprās puses: 

 Katru gadu skolēni par sasniegumiem mācību darbā, konkursos un olimpiādēs, sportā tiek 

aicināti uz svinīgo pasākumu mācību gada noslēgumā; 

 katra mēneša pēdējā piektdienā notiek skolas līnijas, kurās tiek godināti skolēni un pedagogi 

par sasniegumiem konkursos, sporta sacensībās, izteikti aicinājumi skolas mikrovides 

uzlabošanā u.c.; 

 skolēni un personāls atbalsta un pozitīvi novērtē skolas tradīcijas, apzinās savu lomu skolas 

tēla un mikroklimata veidošanā; 

 aktīvs Skolas padomes, vecāku atbalsta biedrības un skolēnu līdzpārvaldes darbs; 

 skolēni zina iekšējās kārtības noteikumus, kopā ar Skolas padomi un līdzpārvaldi 

piedalās to pilnveidošanā; 

 skolas darbs tiek atzinīgi novērtēts sabiedrībā. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Sekmēt pozitīvu sadarbības vidi; 

 turpināt darbu skolas tēla pilnveidošanā un popularizēšanā. 

Vērtējuma līmenis IV (ļoti labi) 

 

6.5.2. Fiziskā vide 

Skolas iekštelpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Regulāri tiek veikta skolas fiziskās 

vides sakārtošana atbilstoši sanitāri higiēniskajām normām. Mūsdienīga mācību procesa 

nodrošināšanai fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabineti ir aprīkoti ar nepieciešamo 

aprīkojumu, lai veiktu eksperimentus un laboratorijas darbus. Visos mācību kabinetos ir nodrošināts 

interneta pieslēgums un iespēja izmantot projektoru. Skolā ir pieejams WiFi tīkls. 

Telpas ir funkcionālas – iekārtoti mācību priekšmetu kabineti, informātikas kabinets, bibliotēka, 

lasītava, skolas ēdnīca, kafejnīca, logopēda un psihologa kabineti.  Skolēniem ir pieejams medmāsas 

kabinets un ir iespēja izmantot zobārsta pakalpojumus. Pateicoties projektam “Labie darbi” skolā tika 

izveidota rotaļu istaba un rotaļu laukums, kur skolēniem ir pieejamas dažādas izglītojošās spēles brīvā 

laika pavadīšanai pedagoga uzraudzībā. 

Skolēniem ir iespēja piedalīties skolas telpu noformēšanā. Kabinetos ir skolēnu radošo darbu 

materiāli. Ir iekārtota atpūtas telpa pedagogiem. 
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Skolas telpas atbilst  sanitāri higiēniskajām normām. Skola tiek nodrošināta ar nepieciešamajiem 

mazgāšanas, dezinfekcijas šķīdumiem un tīrīšanas līdzekļiem. 

Skolas teritorija ir sakopta, apzaļumota, tiek rīkotas vides sakopšanas talkas. Tiek īstenoti skolas 

labiekārtošanas darbi. Veikts skolas vestibila un skolas garderobes kapitālremonts.  Skolas budžeta 

ietvaros notiek mācību kabinetu remonti un to aprīkošana ar jaunām mēbelēm. Pie skolas ir velo 

novietnes. Skolas teritorija ir droša (87% vecāku jūtas droši par savu bērnu skolā un 79% vecāku 

apmierina bērnu drošība ceļā uz skolu un no tās). Skolas tuvumā ir novietotas nepieciešamās satiksmes 

zīmes, kuras ierobežo satiksmes intensitāti. Ir izbūvēti gājēju celiņi, kas ir apgaismoti. Skolai 

piebraucamie ceļi ir labā stāvoklī. 

Skolas darba stiprās puses: 

 Sakopta, tīra un estētiska skolas fiziskā vide; 

 regulāri tiek piesaistīti finanšu resursi skolas fiziskās vides sakārtošanā; 

 skolas telpas un teritorija skolēniem un pedagogiem ir drošas; 

 skolēni tiek iesaistīti telpu noformēšanā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt skolas fiziskās vides sakārtošanu; 

 veikt skolas bibliotēkas un lasītavas remontu; 

 turpināt aprīkot mācību kabinetus ar mūsdienīgām tehnoloģijām; 

 skolas ārējo kāpņu un lieveņu atjaunošana; 

 sadarbībā ar Kandavas novada domi, izstrādāt skolas renovācijas projektu. 

Vērtējuma līmenis III ( labi) 

 

6.6. Iestādes resursi 

6.6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skola tiek finansēta no valsts un Kandavas novada pašvaldības budžeta, finanšu līdzekļi tiek 

izmantoti skolas vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, un to aprite un uzskaite 

ir centralizēta, izlietojums ir racionāls un efektīvs. Skolā ir visas izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamās telpas un materiāltehniskie resursi. Telpu iekārtojums atbilst skolēnu skaitam, 

vecumam un augumam. Skolā ir iekārtotas telpas sociālajam pedagogam, psihologam, logopēdam, 

zobārstam un skolas medicīnas māsai. Skolas telpās ir nodrošināti mācību procesa prasībām 

atbilstoši sanitārtehniskie apstākļi – apgaismojums, temperatūra, uzkopšana. Skolā ir skaidras 

norādes par telpām un to atrašanās vietu. 
 

Ar pašvaldības finansiālo atbalstu 2016.gadā ir veikts garderobes kapitālremonts un skolas 

pamatu siltināšana. Katru gadu tiek ieguldīti finanšu resursi skolas fiziskās vides sakārtošanā (klašu 

telpu remonti, koridoru un vestibila  remonts). 
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Skola sadarbībā ar biedrību „Atbalsts Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolai” īsteno projektus, 

lai piesaistītu finanšu  resursus  mūsdienīgu  telpu  un  iekārtu  nodrošinājumam,  skolas  vides  un  

apkārtnes labiekārtošanai, materiāltehnisko resursu iegādei (skatīt 4.pielikumu). 

Telpu aprīkojums atļauj veiksmīgi realizēt visas skolas licencētās programmas. Sporta stundas 

notiek skolas sporta zālē un Kandavas bērnu un jauniešu sporta skolas zālē, kura ir savienota ar 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolu, skolas sporta laukumā. Skolā ir kabinetu sistēma, tie aprīkoti 

ar datoriem un projektoriem. Mācību stundās tiek izmantots informātikas kabinets un mobilā 

datorklase. Pie katras telpas ir norāde par telpu un atbildīgo personu. Ir realizēts projekts „Kvalitatīvai 

dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” (renovēti un labiekārtoti 3 

dabaszinību un viens matemātikas kabinets), modernizējot un pilnveidojot skolas materiāli tehnisko 

bāzi. Robotikas pulciņam ir iegādāts 3D printeris. 

Materiāltehniskie līdzekļi ir daudzveidīgi, droši lietošanā, tiek savlaicīgi veikta apkope un 

plānveidīgi atjaunoti. Tehnisko resursu pielietojums ir efektīvs. Pedagogi ikdienā izmanto datortehniku 

gan mācību stundu sagatavošanai, gan mācību procesam. 71% pedagogu pieejamās tehnoloģijas vērtē 

ļoti labi. 

Skolas aktu zāle ir iekārtota ar apskaņošanas tehniku un tiek izmantota interešu izglītības 

programmu un ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai, to izmanto arī citas institūcijas dažādu 

tematisku pasākumu organizēšanā. 6 mācību kabineti aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm. 

2012.gadā ERAF projekta „Kandavas novada izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros saņemti 

3 datori. 

Skolas garderobē, ārpusē, gala kāpnēs un skolas iekšpagalmā ir izvietotas videonovērošanas 

kameras. Skolā ir noteikta kārtība materiāltehnisko līdzekļu uzskaitei un to izmantošanai. Ir atbildīgās 

personas par materiāltehnisko resursu uzglabāšanu. Katram skolas darbiniekam ir iespēja izmantot tos 

savā darbā. 

Bibliotēkā regulāri konsultē pedagogus un skolēnus par bibliotēkā pieejamajiem materiāliem un 

to izmantošanu, jo katru gadu plānveidīgi tiek papildināts to klāsts. 67% skolēnu uzskata, ka bibliotēkā 

ir pieejamas interesantas grāmatas un žurnāli. 83% vecāku uzskata, ka skolā esošie resursi un mācību 

līdzekļi pilnībā nodrošina mācību priekšmetu standartu apguvi. Lasītava ir aprīkota ar datoru un 

videoprojektoru. 

Skolā vidusskolēniem ir iespēja iegūt auto vadītāja apliecību. Skolai ir savs mācību auto 

braukšanas apmācībām. 

Skolā tiek izmantota iespēja mūsdienīgai informācijas apmaiņai e-vidē  

(http://milenbaha-vsk.lv/, https://www.facebook.com/Kandavas-KMīlenbaha-vidusskola-

457666344434201,  https://www.e-klase.lv ) 

Skolas darba stiprās puses: 

 Tiek īstenoti projekti finanšu resursu piesaistei. 

http://milenbaha-vsk.lv/
https://www.facebook.com/Kandavas-KMīlenbaha-vidusskola-457666344434201
https://www.facebook.com/Kandavas-KMīlenbaha-vidusskola-457666344434201
https://www.e-klase.lv/
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 Produktīva sadarbība ar biedrību „Atbalsts Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolai”. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana. 

 Turpināt piesaistīt finanšu resursus materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai un fiziskās vides 

sakārtošanai atbilstoši mūsdienu prasībām. 

 Regulāri analizēt un plānot mācību līdzekļu mērķtiecīgu iegādi un optimālu izmantošanu. 

Sadarbojoties ar pašvaldību, turpināt mācību telpu modernizāciju. 

 Veikt 2.stāva gaiteņa un foajē labiekārtošanu, atbilstoši izstrādātajam projektam. 

Vērtējuma līmenis III ( labi) 

 

6.6.2. Personālresursi 

Skolā ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls un darbojas AK. Skolas 

pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām.  

Pedagogu kvalitatīvā sastāva sadalījums pa vecuma grupām (vidējais vecums 48 gadi). 

Vecuma grupas Līdz 30 g. 30-39 40-49 50 un vairāk 

Skaits 5 8 12 21 

Skolā darbojas metodiskā padome un 7 metodiskās komisijas: 

N.p.k. Metodiskā komisija Skolotāju skaits 

1. Sākumskolas skolotāju metodiskā komisija 10 

2. Dabaszinību skolotāju metodiskā komisija 10 

3. Cilvēks un sabiedrība skolotāju metodiskā komisija 2 

4. Mākslas un sporta skolotāju metodiskā komisija 9 

5. Svešvalodu skolotāju metodiskā komisija 7 

6. Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskā 

komisija 

4 

7. Klašu audzinātāju metodiskā komisija 21 

 

Metodiskajās komisijās pedagogi izvērtē un plāno skolas attīstības vajadzības, analizē skolēnu 

sasniegumus, sniedz pārskatus par apmeklēto kursu saturu un efektivitāti. 

Skolā regulāri notiek dažādi metodiskie pasākumi pedagogiem. Vidēji 3 reizes semestrī tiek 

organizētas metodisko komisiju sanāksmes, kurās tiek aktualizēti gan teorētiski jautājumi, galvenokārt 

saistīti ar jaunākajām atziņām pedagoģijā un metodikā, gan pedagogu praktiskā pieredze, organizējot 

mācību procesu stundās, darbu ar talantīgākajiem skolēniem, kā arī skolēniem, kuriem mācību satura 

apguve sagādā grūtības. Metodisko komisiju sanāksmēs tiek arī analizēti skolēnu mācību sasniegumi, 
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t.sk. dinamika, ikdienas darbā, tēmas nobeiguma un valsts pārbaudes darbos, mācību priekšmetu 

olimpiādēs un kopīgi meklēti risinājumi to uzlabošanai. 

Tālākizglītība tiek plānota un īstenota atbilstoši MK noteikumiem. Izveidota skolas datubāze 

par pedagogu tālākizglītību. Informācija ir pieejama pedagogiem. Visi pedagogi regulāri un 

sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību, apgūstot dažādas tālākizglītības programmas 

gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs. 

98%  pedagogu ir apliecinājumi par tālākizglītību 36 un vairāk stundu apjomā pēdējo 3 gadu 

laikā. 3 pedagogi ir informējuši par vajadzīgās tālākizglītības nepieciešamību un gaida uz 

konkrētajiem kursu piedāvājumiem, jo pašlaik tie netiek nodrošināti. 66% pedagogu ir ļoti 

apmierināti par piedāvātajiem tālākizglītības kursiem. 2016.gadā  34 skolas pedagogi apmeklēja 

profesionālās pilnveides programmu “ Metodes un paņēmieni mācību procesa realizēšanā bērniem 

ar mācīšanās traucējumiem” (24 stundas), kuri tika organizēti skolā. 

Pedagogi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus 

skolas, kurās apliecina savu profesionalitāti. Skolotāji piedalās CE darbu labošanā bioloģijā, latviešu 

valodā un angļu valodā. 

Pedagogu profesionālā darbība 

Mācību 

gads 

Pedagogu 

skaits 

Metodisko 

apvienību 

vadītāji 

Maģistri 2.pakāpe 3.pakāpe 4.pakāpe Mentori 

2013./2014. 42 7 16 3 19 5 1 

2014./2015. 43 6 21 3 18 8 1 

2015./2016. 43 8 18 3 18 8 1 

2016./2017. 46 9 18 3 18 9 2 

 

Skola aktīvi sadarbojas ar Latvijas augstskolām, nodrošinot prakšu vietas pedagoģijas 

studentiem, kā arī ar augstskolu mācībspēkiem sniedzot atgriezenisko informāciju par jauno pedagogu 

sagatavotību. 

Pedagoģisko prakšu vadīšana 

 

Mācību gads Augstskola 

Mācību 

priekšmets/ 

programma 

Prakses 

vadītājs 

Praktikantu 

skaits 

2012./2013. 

Liepājas Universitāte Pētnieciskā prakse 
Silvija 

Purmale 
1 

Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības 
akadēmija 

Pamatizglītības 

skolotājs 

Ginta 

Bogdanova 
1 

2013./2014. 

Latvijas Universitāte 
Sākumskolas 
skolotājs 

Ligita Zāģere 1 

Liepājas Universitāte 

Latviešu valodas un 
literatūras un 
kulturoloģijas 
skolotājs 

Dace Vilkauša 1 

2014./2015. 
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Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības 
akadēmija 

Pamatizglītības 
skolotājs 

Sandra 
Freimane-
Fjodorova 

2 

2015./2016. 

Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības 
akadēmija 

Skolvadība Māra Grīsone 1 

Latvijas 
Lauksaimniecības 
universitāte 

Mājas vide izglītībā Antra Petkeviča 1 

2016./2017. 

Latvijas 
Lauksaimniecības 
universitāte 

Karjeras speciālists Dace Spade 1 

 

Savu pieredzi pedagogi aktīvi popularizē, piedaloties dažādās konferencēs, semināros, projektos 

ne tikai novadā, bet arī kopā ar citu Latvijas skolu kolēģiem un ārvalstu sadarbības partneriem. 

94% pedagogi atzīst, ka skolas vadība mudina pedagogus dažādām aktivitātēm un atbalsta 

radošas iniciatīvas. 

 Lai novērtētu paveikto un motivētu jauniem sasniegumiem, katru mācību gadu uzsākot, 

Kandavas novadā tiek nominēts Gada skolotājs. Mūsu skolā šo nomināciju saņēma - 2013.g. – fizikas 

skolotājs D.Zeibots, 2014.g. – matemātikas skolotāja V.Pilāne, 2015.g. – sākumskolas skolotāja 

E.Brahmane. 2016.g.- latviešu valodas un literatūras skolotāja I.Auziņa. Pedagogu darba slodzi 

sadala, ievērojot skolas izglītības programmu, darba organizācijas vajadzības un kvalifikāciju. Slodze 

atbilst Ministru kabineta noteikumu prasībām, tiek mērķtiecīgi plānota un saskaņota ar katru 

pedagogu. 

Klašu sadalījums un komplektācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Pedagogi sadarbojas ar 

atbalsta personālu, skolā ir noteikta kārtība, kā pedagogi, skolēni un vecāki var saņemt logopēda, 

psihologa, speciālā un sociālā pedagoga palīdzību. 

Skolā strādā 14 pedagogi, kuri ir Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas absolventi. Divas 

augstākās izglītības ir ieguvuši 6 pedagogi. 

Skolas darba stiprās puses: 

 Pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst MK noteikumos izvirzītajām prasībām. 

 Pedagogi sistemātiski paaugstina savu profesionālo meistarību tālākizglītības kursos, 

semināros un projektos. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

 Motivēt pedagogus iegūtās zināšanas tālākizglītības kursos, semināros un projektos pilnvērtīgāk 

izmantot skolēnu mācību motivācijas veidošanā; 

 turpināt jaunu profesionālo kadru piesaistīšanu. 

Vērtējuma līmenis IV (ļoti labi) 
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6.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

6.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas vadība plāno, vada un kontrolē skolas darbu atbilstoši 

mācību gada izvirzītajiem uzdevumiem un skolas attīstības plānam (trīs gadu). Skolas pašvērtēšanas 

procesā tiek iesaistītas  visas ieinteresētās puses – pedagogi, skolēnu vecāki, skolēni. Pašvērtējuma 

procesa rezultāti tiek analizēti un apkopoti vienu reizi mācību gadā atbilstoši skolas galvenajiem 

uzdevumiem, attīstības plānam, savukārt I semestra beigās notiek skolas un mācību darba 

starpizvērtējums, lai apzinātu esošo situāciju un nepieciešamības gadījumā koriģētu plānoto darbību. 

Pašvērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek izmantota, lai veiktu uzlabojumus skolas darbības 

jomās, atsevišķos gadījumos tūlītējam darbam attiecīgās jomas, problēmas uzlabošanai, risināšanai. 

Skolas Metodiskā padome un metodiskās komisijas (7 komisijas) regulāri veic darba 

pašvērtējumu, iegūtie rezultāti tiek izmantoti turpmākam darbam.  

Kolektīvs zina un saprot pašvērtēšanā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos uzlabojamus, 

izmanto tos plānojot turpmāko darbību. 

Visi skolas darbinieki katru gadu veic pašvērtēšanu atbilstoši Kandavas novada iekšējiem 

noteikumiem” Kārtība, kādā tiek veikta Kandavas novada izglītības pārvaldes darbinieku un 

padotības iestāžu vadītāju/direktoru darbības un tās rezultātu novērtēšana”, izvērtēšanas procesā 

izteiktie priekšlikumi tiek ņemti vērā turpmākās skolas darbības plānošanā.   

Skolas attīstības plāns ir korekts un loģiski pamatots. Plāns paredz mērķi, novērtēšanas 

kritērijus, ieviešanu, uzdevumus, atbildīgo par izpildi. Attīstības plāns tiek veidots īsākam laika 

periodam (3 gadiem). Prioritāšu īstenošanas plānojums ir reāls un saprotams. Plāns ir konkrēts, 

strukturēts, uzdevumi, saprotami un izpildāmi. Attīstības plāns ir apstiprināts Kandavas novada 

Izglītības pārvaldē. Ar attīstības plānu ir iepazīstinātas visas ieinteresētās puses un ar to var iepazīties 

skolas mājas lapā.  Skolas attīstības plāna veidošanā un gada plānu aktualizēšanā priekšlikumus 

izsaka skolas padome, kura aktīvi iesaistās skolas darba uzlabošanā. 

Skolas darba stiprās puses: 

 Tiek plānots, vadīts un pārraudzīts skolas darbs septiņās izglītības jomās; 

 skolas darba vērtēšanā un plānošanā tiek iesaistītas visas ieinteresētās puses; 

 sistemātiski tiek vērtēts skolas un pedagogu darbs kopumā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt iesaistīt izglītojamos, pedagogus, vecākus, sabiedrību skolas darba vērtēšanā un 

attīstības stratēģijas veidošanā; 

 turpināt  pilnveidot skolas darba novērtēšanu. 

Vērtējuma līmenis III ( labi) 

 



 
 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas pašvērtējuma ziņojums                                                          

45 
 

6.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā ir visa obligātā darbu reglamentējošā dokumentācija, tā izstrādāta demokrātiski, tiek 

izdarītas izmaiņas likumu un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Skolas dokumenti sakārtoti 

atbilstoši lietu nomenklatūrai. Skolas iekšējie normatīvie dokumenti izstrādāti un pieņemti 

demokrātiski. Attiecīgi izskatīti Skolas padomē, līdzpārvaldē, pedagoģiskajā padomē, informatīvajās 

sanāksmēs. 
 

Ikdienas darbā nepieciešamie dokumenti ir brīvi pieejami katram, ievietoti skolas mājas lapā. 

Ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra. Vadītāja darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas 

ir precīzi noteiktas amatu aprakstos un saskaņotas ar darbinieku. Skolēni, viņu vecāki un citas 

ieinteresētās personas ir informētas par skolas vadības atbildības jomām. 
 

Gandrīz visi pedagogi pauž viedokli, ka skolas vadība sniedz atbalstu un pedagogi saņem 

nepieciešamo informāciju un resursus, kā arī vadība un pedagogi sadarbojas mācību priekšmetu 

programmu pilnveidē. 

Gandrīz visi pedagogi uzskata, ka skolas vadība nodrošina informāciju par pieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi. 

Visi skolotāji uzskata, ka skolas vadība ir pieejama ja ir kādi jautājumi, neskaidrības vai 

ieteikumi, kā arī, ka skolas vadība ir taisnīga pret saviem darbiniekiem. Visi pedagogi pauž viedokli, 

ka skolas vadības piedāvātie tālākizglītības kursi un citas profesionālās kompetences pilnveides 

iespējas pedagogus apmierina.  
 

Skolas mājas lapā ir pieejams skolas vadības pieņemšanas laiku grafiks. 

Vadība individuāli tiekas gan ar pedagogiem, izglītojamajiem, vecākiem pēc iepriekšējas 

vienošanās, individuālās sarunas tiek protokolētas. Vadība sadarbojas ar skolēnu līdzpārvaldi, Skolas 

padomi, skolas atbalsta biedrību “Atbalsts Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolai”, pašvaldību, 

Kandavas novada izglītības pārvaldi.  

Skolā darbojas pedagoģiskā padome, padomes sēdes tiek plānotas, dokumentētas un 

protokolētas. Pedagoģiskā padome lemj jautājumus savas kompetences ietvaros. Pedagoģiskās 

padomes lēmumi ir saistoši un tiek ievēroti. 

Skolā efektīvi darbojas Metodiskā padome, 7 metodiskās komisijas un atbalsta komanda, to 

darbību nosaka attiecīgie  reglamenti, kārtība.   Metodiskās padomes, komisiju un atbalsta komandas 

darbs tiek plānots un sanāksmes protokolētas. 

Regulāri reizi nedēļā notiek vadības un informatīvās sanāksmes, tās tiek protokolētas. Reizi 

mēnesī notiek tehnisko darbinieku sanāksmes, kuras vada direktore vai direktores vietnieks 

saimnieciskajā darbā. 

Skolas direktore, direktores vietnieces ir novada metodisko apvienību vadītājas (direktoru, 

vietnieku, matemātikas, sporta). 
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Skolā veiksmīgi un profesionāli darbojas vadības komanda. Vadības komandas darbs tiek, 

prasmīgi plānots, organizēts un vadīts, tiek deleģēti pienākumi un pārraudzīta to izpilde.  
 

Pedagogu darba slodzes nākamajam mācību gadam tiek plānotas, ievērojot skolotāju 

kvalifikāciju, saskaņojot ar pedagogu. 

Skolas darba stiprās puses: 

 Skolas vadība ir atbalstoša un ieinteresēta pārmaiņu ieviešanai un atbalsta pedagogu 

tālākizglītību. 

 Skolas vadība nodrošina kvalitatīvu informācijas apriti visos līmeņos. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Izstrādāt jauno attīstības plānu 2017./2018.- 2019./2020.m.g. 

Vērtējuma līmenis IV (ļoti labi) 

 

6.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skolai ir rezultatīva sadarbība ar Kandavas novada Domi. Tiek uzklausīts skolas viedoklis un 

vajadzības telpu un apkārtnes labiekārtošanā un materiāltehniskās bāzes pilnveidošanā. Kandavas 

novada Dome piešķīrusi finansējumu skolēnu brīvpusdienām (5.-9.klasei), skolēnu pārvadājumiem 

uz skolu un no skolas, skolēnu formām. 

 Kandavas novada Dome sadarbībā ar Izglītības pārvaldi novērtē  pedagogu  un  izglītojamo 

sasniegumus. Katra mācību  gada noslēgumā apbalvo skolēnus un pedagogus par sasniegumiem 

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās. Savukārt, uzsākot mācību gadu 

Kandavas novada izglītības pārvalde sveic ar naudas balvām “Gada skolotāju”, atbilstošā nominācijā. 

Skolai ir laba sadarbība ar Kandavas novada domi un Izglītības pārvaldi skolas budžeta veidošanā un 

skolas darbības nodrošināšanā, tā ir abpusēji ieinteresēta. 

  Skolas vadība īsteno mērķtiecīgu sadarbību ar pašvaldības institūcijām – Kandavas novada 

sociālo dienestu, pašvaldības policiju, bāriņtiesu, sporta klubu, jauniešu centru “ Nagla”. Skolas 

vadība sadarbojas ar citām novada skolām – Bērnu un jaunatnes sporta skolu (BJSS), izmantojot 

BJSS zāli mācību stundās, savukārt skolas sporta zāli izmanto BJSS treniņiem. Mākslas un mūzikas 

skola uz remonta laiku ir trijām klasēm atradusi mājvietu skolas telpās. Katru mācību gadu vēstures 

skolotāja sadarbībā ar Latvijas nacionālais Vēstures muzeju skolas telpās izvieto bērniem un 

jauniešiem saistošu un mācību procesā ekspozīciju, kuru apmeklē arī citu novada skolu audzēkņi, 

piemēram 2015.gadā  - ekspozīcija “ Latvijas valsts 1918.-1920. “, 2016.gadā “Vikingu un zviedru 

laiki Latvijā”. Sadarbībā ar Sporta klubu “Kandava” katru gadu skolas stadionā tiek organizēta 

orientēšanās spēle “Latvija”, kurā piedalās visi skolas audzēkņi, kā arī dalībnieki no citām novada 

skolām un Kandavas iedzīvotāji. Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar “Kandavas novada iespēju 

fondu”, par tradīciju kļuvusi, 5.-6.klašu skolēnu darbs - noformēt pakas uz valsts svētkiem 
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vientuļajiem Kandavas novada pensionāriem, kā arī skola katru gadu piedalās fonda rīkotajā projektā 

“Labdarības skola”. 

 Skolas direktore sadarbojas ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu skolu akreditācijas 

jautājumos un Latvijas izglītības vadītāju arodbiedrību. Ir valdes locekle. 

 Lai veicinātu skolas atpazīstamību un prestižu sabiedrībā, skolas vadība, pedagogi un skolēni 

ir aktīvi un atvērti dažādām inovatīvām sadarbības formām, pieaicinot lektorus un organizējot 

dažādas lekcijas, iesaistoties dažādos  valsts un starptautiskajos projektos (skatīt 5.pielikumu). 

Skolas darba stiprās puses: 

 Aktīva iesaistīšanās dažādos valsts un starptautiskajos projektos. 

 Skola aktīvi sadarbojas ar Kandavas novada domi, izglītības pārvaldi, dažādām valsts un 

pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Popularizēt skolas darba pieredzi. 

Vērtējuma līmenis IV (ļoti labi) 
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7. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas darbības pašnovērtējuma 

kopsavilkums 

 Joma  Rezultatīvie kritēriji Vērtējuma līmenis 

Mācību saturs  
Iestādes īstenotās izglītības 

programmas 
IV (ļoti labi) 

 

Mācīšana un mācīšanās 

Mācīšanas kvalitāte III (labi) 

Mācīšanās kvalitāte III (labi) 

Vērtēšana kā mācību procesa 
III (labi) 

sastāvdaļa 

Izglītojamo sasniegumi 

 Izglītojamo sasniegumi ikdienas 
aprakstošs 

 darbā 

 Izglītojamo sasniegumi valsts 
aprakstošs 

 pārbaudes darbos 

Atbalsts izglītojamiem 

Psiholoģiskais atbalsts, 
sociālpedagoģiskais atbalsts un 
izglītojamo drošības garantēšana 

( drošība un darba aizsardzība ) 

IV (ļoti labi) 

Atbalsts personības veidošanā IV (ļoti labi) 

Atbalsts karjeras izglītībā III (labi) 

Atbalsts mācību darba diferenciācijai III (labi) 

Atbalsts izglītojamiem ar speciālām 
aprakstošs 

vajadzībām 

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni IV (ļoti labi) 

Iestādes vide 
Mikroklimats IV (ļoti labi) 

Fiziskā vide III (labi) 

Iestādes resursi 
Iekārtas un materiāltehniskie resursi III (labi) 

Personālresursi IV (ļoti labi) 

Iestādes darba 
organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

Iestādes darba pašvērtēšana un 
attīstības plānošana 

III (labi) 

Iestādes vadības darbs un personāla 
pārvaldība 

IV (ļoti labi) 

Iestādes sadarbība ar citām 
institūcijām 

IV (ļoti labi) 
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8. Skolas turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem 

secinājumiem) 

 Joma  
Rezultatīvais 

kritērijs  Tālākās attīstības vajadzības  

Mācību saturs  
Iestādes īstenotās 

izglītības programmas 

 Izstrādāt 1.,4.,7.,10.klasei mācību satura 

plānojumus atbilstoši jaunajām mācību 

priekšmetu programmām (visos māc. 

priekšmetos). 

 Palielināt pedagogu savstarpējo stundu 

vērošanu ar mērķi veidot vienotu izpratni par 

jaunā satura kvalitatīvu ieviešanu (katram 

pedagogam divas vērotas stundas pusgadā –

klātienē vai video). 

 Palielināt pedagogu savstarpējo sadarbību 

dažādos mācību priekšmetos ar mērķi integrēt 

mācību saturu, ieviešot  kompetenču pieeju 

mācību satura apguvē.  

Mācīšana un 

mācīšanās 

Mācīšanas  kvalitāte 

 Pedagogiem pilnveidot IT izmantojumu 

stundās atbilstoši mērķiem un uzdevumiem; 

 mācību priekšmetu programmu īstenošanā 

veidot ciešāku saikni ar reālo dzīvi. 

Mācīšanās kvalitāte 

 Turpināt pedagogu savstarpējo stundu vērošanu 

ar mērķi veidot vienotu izpratni par jaunā satura 

kvalitatīvu ieviešanu, uz efektīvu mācīšanos 

virzītu mācību stundu, aktualizējot SR un  

katram pedagogam vērot divas stundas pusgadā 

–(klātienē vai video). 

 Veidot jauno mācību stundu plānu savstarpēji 

sadarbojoties un plānojot starp priekšmetu 

tēmas – 1.,4.,7.,un 10.klasei katram 

pedagogam, katrā mācību priekšmetā vienu 

tēmu pusgadā. 

Vērtēšana kā mācību 

procesa 

sastāvdaļa 

 Mācību priekšmetu MK vērtēt un ieteikt 

priekšlikumus par vērtēšanas kārtības 

realizēšanu un pilnveidošanas procesu.. 

Izglītojamo 

sasniegumi 

Izglītojamo sasniegumi 

ikdienas darbā 

 Pedagogiem motivēt skolēnus, mācību 

sasniegumu uzlabošanā. 

 Pedagogiem pamatskolas posmā (5.-9.klasei) 

izvērtēt mācību metodes, vērtēšanas kārtību 

skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanā 

Latvijas un pasaules vēsturē, latviešu valodā. 

 Turpināt darbu pie skolēnu mācību sasniegumu 

dinamikas izpētes.  
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Izglītojamo sasniegumi 

valsts 

pārbaudes darbos 

 Turpināt darbu pie individuālo izglītības plānu 

izstrādes un realizēšanas ar mērķi motivēt 

izglītojamos paaugstināt savus mācību 

sasniegumus. 

 Pedagogiem strādāt papildus diferencēti, lai 

uzlabotu ikdienas mācību sasniegumu kvalitāti.  

 Veicināt vecāku līdzatbildību par izglītojamo 

sasniegumiem un atbalstu ikdienas mācību 

darbā. 
 

Psiholoģiskais atbalsts, 
sociālpedagoģiskais 

atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana  

 Pilnveidot sistēmu darbā ar agresīviem 

skolēniem, kuriem ir uzvedības traucējumi; 

 Skolas gaiteņu aprīkošana ar novērošanas 

kamerām. 

Atbalsts 

izglītojamiem 

Atbalsts personības 

veidošanā 

 Turpināt iesaistīt arvien vairāk skolēnu interešu 

izglītības programmās, tādejādi nodrošinot 

lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. 

 Aktīvāk iesaistīt skolēnus, skolas pasākumu  

organizēšanā. 

Atbalsts karjeras 

izglītībā 

 Skolā nepieciešams karjeras konsultants. 

 Pilnveidot sadarbību ar skolēnu vecākiem 

karjeras izglītībā 

Atbalsts mācību darba 

diferenciācijai 

 Pilnveidot individuālu pieeju skolēniem mācību 

procesā; 

 Efektīvāk izmantot talantīgo skolēnu 

potenciālu. 

Atbalsts izglītojamiem 

ar 

speciālām vajadzībām 

 Pilnveidot AK, skolotāju un klašu audzinātāju 

sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem. 

 Papildināt skolas un atbalsta speciālistu 

materiāltehnisko bāzi ar IT rīkiem (piem., 

planšetēm), lai sekmētu izglītojamo korekcijas 

darbu. 

Sadarbība ar 

izglītojamā 

ģimeni 

 Censties pēc iespējas visus vecākus iesaistīt 

skolas pasākumos – klases sapulcēs, Vecāku 

dienās, u.c. 

Iestādes vide 

Mikroklimats 

 Sekmēt pozitīvu sadarbības vidi. 

 Padziļināt starptautiskās sadarbības iespējas. 

 Turpināt darbu skolas tēla pilnveidošanā un 

popularizēšanā. 
 

Fiziskā vide 

 Turpināt skolas fiziskās vides sakārtošanu. 

 Veikt skolas bibliotēkas un lasītavas remontu. 

 Turpināt aprīkot mācību kabinetus ar 

mūsdienīgām tehnoloģijām. 

 Skolas ārējo kāpņu un lieveņu atjaunošana. 

 Sadarbībā ar Kandavas novada domi, izstrādāt 

skolas renovācijas projektu. 
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Iestādes resursi 

Iekārtas un 

materiāltehniskie 

resursi 

 Ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana. 

 Turpināt piesaistīt finanšu resursus materiāli 

tehniskās bāzes pilnveidošanai un fiziskās 

vides sakārtošanai atbilstoši mūsdienu 

prasībām. 

 Regulāri analizēt un plānot mācību līdzekļu 

mērķtiecīgu iegādi un optimālu izmantošanu. 

Sadarbojoties ar pašvaldību, turpināt mācību 

telpu modernizāciju. 

 Veikt 2.stāva gaiteņa un foajē labiekārtošanu, 

atbilstoši izstrādātajam projektam. 

 Veikt laikmetīgās mākslas radošās laboratorijas 

izveidi. 

 Turpināt drošas riteņbraukšanas apmācības. 

Personālresursi 

 Motivēt pedagogus paaugstināt savu 

profesionālo meistarību tālākizglītības kursos, 

semināros un projektos. 

 Turpināt jaunu profesionālo kadru 

piesaistīšanu. 

Iestādes darba 

organizācija, vadība 

un kvalitātes 

nodrošināšana 

Iestādes darba 

pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 

 Turpināt iesaistīt izglītojamos, pedagogus, 

vecākus, sabiedrību skolas darba vērtēšanā un 

attīstības stratēģijas veidošanā. 

 Turpināt pilnveidot skolas darba novērtēšanu. 

Iestādes vadības darbs 

un personāla 

pārvaldība 

 Izstrādāt jauno attīstības plānu 2017./2018.- 

2019./2020.m.g. 

Iestādes sadarbība ar 

citām institūcijām 
 Popularizēt skolas darba pieredzi. 

 

 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas direktore  D.Puga     

Z.v.         
 
 
 
 

 

SASKAŅOTS 

Kandavas novada Domes priekšsēdētājs________________________ 

 

2016.gada ______.______________ 
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1.pielikums 

 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 9.klašu skolēnu tālākizglītība 
 

Mācību gads 2011./ 

2012. 

2012./ 

2013. 

2013./ 

2014. 

2014./ 

2015. 

2015./ 

2016. 

Absolventu skaits 36 39 37 29 50 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola 9 21 15 20 14 

Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums 13 6 9 5 18 

Tukuma Raiņa ģimnāzija     1 

Saldus profesionālā vidusskola   2 2 1 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums 2 1  1 1 

Rīgas kultūras vidusskola     2 

Smiltenes tehnikums     3 

Rīgas Tehniskā koledža 2 2 1  1 

Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola     1 

Rīgas Mākslas un mēdiju tehnikums     3 

Valmieras tehnikums     1 

Ventspils tehnikums     1 

Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola     2 

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola   1   

Rīgas Valsts tehnikums      

Rīgas 49. vidusskola 2 1  1  

Profesionālā vidusskola “Perspektīva”    1  

Laidzes Profesionālā vidusskola   1   

PIKC Rīgas Valsts tehnikums, Laidzes 

teritoriālā struktūrvienība 

    1 

Rīgas 1. Valsts ģimnāzija 1 1 2   

Rīgas Valsts tehnikums 1  2   

Rīgas Celtniecības koledža 2  1   

Rīgas Amatniecības vidusskola 2 2 1   

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola  3    

Rīgas Dizaina un mākslas koledža 1     

Rīgas mūzikas internātvidusskola 1     

      

Mācības neturpina  1  2  

Mācības turpina Anglijā  1 1   

Latvijas armija   1   

Nav ziņu      

 

  



 
 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas pašvērtējuma ziņojums                                                          

 
 

2.pielikums. 

 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 12.klašu skolēnu tālākizglītība 
 

Mācību gads 2011./ 

2012. 

2012./ 

2013. 

2013./ 

2014. 

2014./ 

2015. 

2015./ 

2016. 

Absolventu skaits 23 25 12 14 24 

Latvijas Universitāte 4 6 1 2 4 

Liepājas Universitāte 1 1  1  

Rīgas Stradiņu universitāte 4   1 2 

Biznesa augstskola Turība 1     

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 1  3  3 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2 1 1 3 1 

Latvijas Mūzikas akadēmija 1     

Rīgas Tehniskā universitāte  4   3 

Latvijas Kultūras Akadēmija  1 1   

Ekonomikas un kultūras augstskola  3    

Ventspils augstskola  2   2 

Nacionālā Aizsardzības akadēmija  2 2   

Rīgas Juridiskā augstskola     1 

Banku augstskola     1 

Vidzemes augstskola     1 

Rīgas      

Ogres tehnikums 1     

Rīgas 1. medicīnas koledža 3     

Saldus tehnikums 1     

Alberta koledža 1 1  2  

Paula Stradiņa Medicīnas koledža  1 2   

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

akadēmija 

  1 1 3 

Rīgas celtniecības koledža   1  1 

Latvijas Kultūras koledža    1 1 

Mācības neturpina 3 3  3 1 
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3.pielikums 

Interešu izglītības pulciņu izvērtējums 

N.

p.

k 

Interešu 

izglītības 

pulciņš 

Peda-

gogs 

Audz

ēkņu 

skaits 

Stun

du 

skait

s 

Dalība aktivitātēs, sasniegumi 

Skolā Kandavas novadā 

1.  Popgrupa 

“ 

Abaviņa” 

Ivita 

Leja 

11 2 Zinību diena 

Skolotāju diena 

Latvijas Republikas 

proklamēšanas dienas 

koncerts  

Ziemassvētku ieskaņas 

koncerts baznīcā 

Ziemassvētku pasākums 

skolā 

Pēdējā skolas diena 

Miķeļdienas pasākums Kandavā. 

Kandavas novada koru un ansambļu 

skate- festivāls 

Pasākums “Esmu dzimis Kandavā” 

     Skolā Kandavas novadā 

2.  1. klašu 

koris 

Ivita 

Leja 

15 3 Latvijas Republikas 

proklamēšanas dienas 

koncerts  

Ziemassvētku ieskaņas 

koncerts baznīcā 

Ģimenes dienas koncerts. 

Kandavas novada koru un ansambļu 

skate - (I pak.) 

3.  2.-4. 

klašu 

koris 

Ivita 

Leja 

43 3 Latvijas Republikas 

proklamēšanas dienas 

koncerts  

Ziemassvētku ieskaņas 

koncerts baznīcā 

Ģimenes dienas koncerts 

Kandavas novada koru un ansambļu 

skate - (I pak.) 

     Skolā Kandavas novadā Valstī 

4.  Sākumsko

las 

popgrupa 

(“Mazā 

Abaviņa”) 

Ivita 

Leja 

12 2 Latvijas Republikas 

proklamēšanas dienas 

koncerts  

Ziemassvētku ieskaņas 

koncerts baznīcā 

Ziemassvētku pasākums 

skolā 

Ģimenes dienas koncrts 

Pēdējā skolas diena 

 

Konkurss “Balsis-

2016” (II pakāpe) 

Ziemassvētku eglīte 

1. grupas invalīdiem 

un bērniem ar īpašām 

vajadzībām 

Projekta “Labdarības 

skola” noslēguma 

pasākums Kandavā 

Bērnu un 

jauniešu vokālo 

ansambļu un 

solistu konkurss 

“Pērļu lietus” 

Liepājā 

 

     Skolā Kandavas novadā 

5.  5.-9. 

klašu 

koris 

Eva 

Šepe-

tovska 

49 4 Latvijas dzimšanas 

dienas koncerts, 

Ziemassvētku ieskaņas 

koncerts Kandavas 

luterāņu baznīcā 

Kandavas novada koru un ansambļu skate. 

(1.pakāpe) 

     Skolā Kandavas 

novadā 

Kurzeme Valsts 

6.  Ansamblis 

 “ Kaprīze” 
Eva 

Šepe-

tovska 

10 3 Skolotāju dienas 

koncerts, 

Latvijas 

proklamēšanas 

koncerts, 

Ziemassvētku koncerts 

skolā, 

Pēdējās skolas dienas 

koncerts. 

Kandavas 

novada kāzu 

reģistrācija - 

koncerts 

Kandavas 

luterāņu 

baznīcā 

Ziemassvētku 

ieskaņas 

koncerts 

Koncerts 

Kurzemes 

reģionālajā 

izteiksmes 

runas 

konkursā 

 

Bērnu un 

jauniešu 

vokālo 

ansambļu un 

solistu 

konkurss 

“Pērļu lietus” 

Liepājā 



 
 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas pašvērtējuma ziņojums                                                          

 
 

Konkurss 

,,Balsis,, 

(1.pakāpe) 

Dalība pilsētas 

svētku skolu 

audzēkņu 

koncertprogra

mmā “Raibā 

pasaka.” 

     Skolā Kandavas novadā 

7.  Vidusskol

as teātra 

pulciņš 

Iveta 

Grunte 

14 2 Dzejas uzvedums “Šīs dienas pirms 

Ziemassvētkiem” 

Izrāde “Mazais princis” 

Kandavas novada skolu 

teātru skate “Mazais 

princis” (1. vieta) 

8.  1.-5. 

klašu 

teātra 

pulciņš 

Iveta 

Grunte 

14 2 Ziemassvētku uzvedums “Rūķīši un 

Mežavecis” 

Izrāde “Kāpējpeļuks vai Šurumburums 

mežā" 

Priekšnesums Jauno vokālistu konkursā 

“Puķuzirnis” 

Pasākums “Es atgriežos 

Ziemassvētku pasakā” 

KIVS 

Kandavas skolu teātru 

skate- Atzinība 

     Skolā 

9.  Mākslas- 

rokdarbu 

noformē-

šanas 

pulciņš 

Antra 

Petkevi-

ča 

12 2 Skolas un zāles dekorēšanā atbilstoši svētkiem. 

 Zinību diena 

 Latvijas dzimšanas diena 

 Ziemassvētki 

 Valentīndiena 

 Lieldienas 

 Puķuzirnis, Radīti skatuvei 

Izstāde uz Latvijas dzimšanas dienu, Ziemassvētkiem, Ģimenes diena 

Dāvaniņu gatavošana svētkiem 

     Skolā Kurzeme 

10.  Sporta 

tūrisms 

Andris 

Bambis 

12 1 Paraugdemonstrējumi Mērsraga 

skolēniem projekta ietvaros. 

Paraugdemonstrējumi Lietuvas skolēniem 

sadraudzība ar 6.b klasi 

 

Piedalīšanās sacensībās 

Saldus novadā 

 

     Kandavas novads Zemgale 

11.  Florbols Andris 

Bambis 

12 2 Florbola sacensības Kandavas novadā 

1. vieta 2002./2003. gadā dzimušiem 

zēniem 

 

Florbola sacensības 

Zemgales reģionā 

4. vieta 2002./2003. gadā 

dzimušiem zēniem 

     Kandavas novads Zemgale 

12.  Volejbols Andris 

Bambis 

16 1  Volejbola sacensības Kandavas novadā  

2001./2000. gadā dzimušas meitenes- 2. 

vieta 

2001./2000. gadā dzimuši zēni- 1. vieta 

1999./1997. gadā dzimušas meitenes- 2. 

vieta 

1999./1997. gadā dzimuši zēni- 1. vieta 

 

“Lāses kauss”  Irlavā 

1999./1997. gadā dzimušas 

meitenes- 4. vieta 

1999./1997. gadā dzimuši 

zēni- 5. vieta 

     Skolā Kandavas 

novads 

Kurzeme 

13.  Sporta 

dejas 

Alek-

sandrs 

Aļošins 

25 7 Ziemssvētku koncerts 

Ģimenes dienas 

pasākums 

Dalība 

pilsētas 

svētku skolu 

audzēkņu 

koncert-

programmā 

„Zvaigznītes”, Liepājas 

7.vidusskola, 06.02.2016 

„Kapsēdes pavasaris-2016”, 

Grobiņas novadā, Artis 

Diduhs un Sanama 

Avetjana -1.vieta.  
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“Raibā 

pasaka.” 

Kapsēdes pamatskolā, 

12.03.2016 Artis Diduhs un 

Elizabete Šteinberga – 

1.vieta; 

Pauls Pēteris Sniedziņš un 

Parisa Šepetovska-2.vieta; 

Pārējiem dejotājiem 3.-šās 

vietas. 

Talsu novada BJC sporta 

deju kluba SARA sezonas 

noslēguma koncerts „DEJU 

MOZAĪKA”, 02.06.2016 

 

     Skolā 

14.  Auto 

apmācība 

Didzis 

Zeibots 

22 4 14 kursanti CSDD ir ieguvuši vadītāju apliecības 

     Skolā Kurzemē Valstī 

15.  Komerczi

nības 

10.-12. 

klasei 

Dace 

Vilkau-

ša 

23 4 Tikšanās ar Rīgas komercskolas 

projekta direktori Jānis Stabiņš 

23.08.2016. 

“Cashflow” spēles. Vada LUMV 

pārstāvji Toms un Gints 

Tikšanās ar Rīgas komercskolas 

projekta direktori Jānis Stabiņš 

27.05.2016. 

Biznesa spēles 

Jelgavā 

 “ Ceļš uz 

bagātību” 

Komanda 

“Nezāles” 

1. vieta 

Komandai 

“OZO” 4. vieta 

Biznesa spēles 

“Ceļš uz 

bagātību” 

fināls 

Komandai 

“Nezāles” 13. 

vieta 

10.-11. klašu 

komandai 

konkursā 

“Pašmāju 

produkts 

Latvijas 

simtgadei” 13. 

vieta 

     Skolā 

16.  Tautas 

dejas 

Gatis 

Frīden-

bergs 

17 3 Ziemassvētku pasākums 

Ģimenes dienas koncerts 

Skolas noslēguma pasākums 

17.  Robotika Jānis 

Pried-

nieks 

30 4 Paraugdemonstrējumi skolā 
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4.pielikums 

Īstenotie projekti, skolas materiālās bāzes uzlabošanai 
 

 Gads   Projekta nosaukums  Finansējuma devējs  

Kopējā 

summa 

 

2011. 

 “Mēs kopā skolas ēdnīcai”  

Nīderlandes fonda KNHM 

Šabiedrība ar dvēseli” un 

pašvaldības 

līdzfinansējums  900 LVL 

2011 
 

 “Ieguldījums drošam un zaļam 

dzīvesveidam” 

Hipotēku un zemes bankas 

Klientu klubs “Mēs paši”  389,09 LVL 

2012. 

 

“ Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas skolēnu kora tērpu 

izgatavošana” 

Nīderlandes fonda KNHM 

Šabiedrība ar dvēseli” un 

pašvaldības līdzfinansējums  480,00 LVL 

2012.-2013. 
 

“Rotaļu un atpūtas telpas izveide 

Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā” Biedrība “Labie darbi”  1468,27 LVL 

2012.-2013. 
 

Skolas vestibila remonts un 

labiekārtošana Pašvaldības finansējums  16000 LVL 

2013. 

 

“Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas meiteņu mājturības 

kabineta modernizācija” 

Rietumu bankas konkurss 

“Sprīdis labākai dzīvei 

2013” un pašvaldības 

līdzfinansējums  2024,70 LVL 

2013. 
 Remontējam mūziku 

KNHM un pašvaldības 

finansējums  800 LVL 

2013.-2014. 

 

“Rotaļu laukuma izveide pie 

Kandavas K.Mīlenbaha 

vidusskolas” Biedrība “Labie darbi”  3000 LVL 

 2013.-2014.   Sporta inventāra iegāde  IZM  2078 LVL 

 
2013.-2014. 

  

“Distanču slēpošana  - veselīgam un 

aktīvam dzīvesveidam  Lauku atbalsta dienests  9978,90 EUR 

 2015.   Tehniskās apsekošanas projekts  Pašvaldības finansējums  4 500 EUR 

 
2016. 

  

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas garderobes un 

palīgtelpu remonts  Pašvaldības finansējums  61 000 EUR 

 
2016. 

  

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas energoefektivitātes 

paaugstināšanas priekšizpēte.  Pašvaldības finansējums  4 000 EUR 

 
2016. 

  

Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas 

2.stāva foajē un gaiteņa iekārtošana  Pašvaldības finansējums  2 000 EUR 

 2016.   Akcija “Savai skolai”  Maxima  2320 EUR 

 
2016. 

  

Laikmetīgās mākslas radošās 

laboratorijas izveide  Iesniegts apstiprināšanai  13 500 EUR 

 2016.   Drošas riteņbraukšanas apmācības  Iesniegts apstiprināšanai  1067 EUR 
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5.pielikums 

Skolas dalība izglītojošos projektos 

N.P.

K. 

 Projektu konkurss Projekta 

nosaukums 

 Dalībnieki  Finansējums Partnervalstis  

1. Amerikas latviešu 

apvienības projekts 

(2011.) 

“Sveika Latvija” 20 skolēni no 

Amerikas 20 no 

skolas 

  Amerika 

2. Youth in Action 

“Vizuālā māksla 

2012 – mūsdienu 

mākslas izprašana” 

Jauniešu 

apmaiņas 

projekts  

 9.-12.klašu 

skolēni (10+1) 

 ES finansējums Francija, Itālija, 

Ungārija, 

Beļģija, Spānija 

3. Comenius  

(2012.) 

Pedagogu 

profesionālās 

pilnveides kursi 

Skolotājas 

Dude, Batņa 

ES finansējums Malta 

4. Nordplus Junior 

(2012.) 

 

Jauniešu 

projekts- 

veicinātu 

zņēmējdarbību 

10.-11.klašu 

skolēni (10+2) 

Ceļa izdevumi Lietuva, Somija 

5. Pieslēdzies Latvija 

Lattelekom (2013) 

 Datorapmācība 

senioriem 

 Apmācīti 184 

seniori 

Skolotāji saņem 

portatīvos datorus 

 

6. Jaunatne darbībā  

(2013.) 

“Singing in 

group.”  

8.-12.kl. 

skolēni (10+2) 

 70% ceļa izdevumi, 

30% pašu 

finansējums 

 Beļģija, 

Bulgārija, 

Ungrija, 

Turcija. 

7. Comenius  

(2013.) 

Pedagogu 

profesionālās 

pilnveides kursi 

Skolotāja Ozola ES finansējums Lielbritānija 

8.  Nordplus Junior 

(2013.-2014.) 

 

Let’s make 

things better 

5.klases skolēni 

(10+2) 

 Skolēniem ceļa 

izdevumi, 

skolotājiem arī 

uzturēšanās izdevumi 

Lietuva, 

Igaunija  

9. Comenius  

(2014.) 

Pedagogu 

profesionālās 

pilnveides kursi 

Skolotāja Dude,  ES finansējums Īrija 

10. Comenius  

(2014.) 

Pedagogu 

profesionālās 

pilnveides kursi 

Skolotāja 

Šenberga 

ES finansējums Portugāle 

11. “Be sing in 

Bulgaria” 

Jauniešu 

apmaiņas 

projekts 

7-11.klašu 

skolēni (10+2) 

Es finansējums ceļa 

izdevumiem 

Bulgārija, 

Maķedonija, 

Spānija 

12. Comenius 

(2014.) 

Pedagogu 

profesionālās 

pilnveides kursi 

Skolotāja Batņa  ES finansējums Nīderlande 

13. Pašvaldību skolu 

apmaiņas projekts 

starp Lejres 

(Dānija) un 

Kandavas skolām 

(katru gadu no 

2013.-2016….) 

“Māksla un 

sports” nometne 

angļu valodā 

7-11.kl. skolēni 

katru gadu 

piedalās 12-20 

skolēni 

Pašvaldības 

finansējums 3000 

eiro 

 Dānija 

14. Comenius 

(2013.-2015.) 

Skolu 

daudzpusējās 

partnerības 

Sākumskolas 

skolēni, 

skolotāji 

ES finansējums – 

11200 eiro 

Velsa, Francija, 

Vācija, 

Igaunija, Polija, 
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projekts” Četru 

varoņu 

meklējumos”  

Dānija, Spānija, 

Somija, 

Ungārija.  

15. Erasmus + 

(2016.) 

 Skolu 

pedagoģiskā 

personāla 

programmā 

Skolotāja 

Šenberga 

ES finansējums 

2061,00 eiro 

Apvienotā 

Karaliste 

   Skolotāja Dude ES finansējums 

3076,00 eiro 

Īrija 

   Skolotāja Batņa ES finansējums 

1984,00 eiro 

Grieķija 

16. Erasmus + jaunatne 

darbībā 

(2016./2017.m.g.) 

Jauniešu 

apmaiņas 

projekts “Testy, 

Healthy, Sporty”  

6.-10.kl skolēni 

(10+2) 

ES finansējums ceļa 

izdevumiem 

Polija 

17. Erasmus + jaunatne 

darbībā (2016.-

2018.) 

Starpskolu 

stratēģiskās 

partnerības 

projekts “English 

Teaching With 

Innovative Web 

Tools”. 

8.-12.kl skolēni 

(10+2) 

ES finansējums 

16655.00 eiro 

Turcija, 

Rumānija, 

Lietuva, Itālija 

18. Latvijas Olimpiskās 

komitejas projekts 

“Sporto visa 

klase”  

3.a klase 

skolēni 

(18 +3) 

Pašvaldības un 

vecāku  

 

19. Kandavas novada 

iespēju fonda 

projekts 

(2014.,2015.,2016.) 

“Labdaības 

skoliņa”  

3.-10.klase 

skolēni 

(90+5) 

Kandavas novada 

iespēju fonda 

finansējums vecāku 

atbalsts 

 

20. Lauku atbalsta 

dienesta projekts 

(LAD) (katru gadu) 

“Skolas auglis” 1.-9.klašu 

skolēni 

(336) 

LAD finansējums  

21. Lauku atbalsta 

dienesta projekts 

(LAD) (katru gadu) 

“Skolas piens”  1.-9.klašu 

skolēni 

(336) 

LAD finansējums  

 

 


