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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums  

 

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

Izglītības 

programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

programmas 

apguvi (prof. 

izgl.) vai 

uzsākot 

2021./2022. 

māc.g. 

(01.09.2021.)  

Izglītojamo 

skaits, noslēdzot 

sekmīgu 

programmas 

apguvi (prof. 

izgl.)  vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.

g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšana

s 

datums 

 

Pamatizglītības 

programma 

21011111  V-93 23.03. 

2011. 

293 292 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015611  V_3340 28.07. 

2020. 

6 8 

Vispārējās 

vidējās izglītības 

programma 

31016011  V_3339 28.07. 

2020. 

38 40 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015611  V-4515 25.07. 

2011. 

29 29 

Vispārējās 

vidējās izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena 

programma 

31011011  V-901 10.12. 

2009. 

21 21 

 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai un 

mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par izglītojamiem, kuri uzsākuši vai 

pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa - 9 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 2021./2022. 

mācību gada laikā, galvenie iestādes maiņas iemesli); - 0 

1.2.3. cits iemesls (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē, iestādes maiņas iemesls). - 0 



 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022. m.g. 

(līdz 31.05.2022.) 

0  

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. m.g. (līdz 31.05.2022.) 

5  Atbalsta personāls ir 

nepieciešams lielāks. 

Problēma, ka ilgstoši nav 

kursi, lai apgūtu otru 

specialitāti - speciālais 

pedagogs. 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – Atpazīstama, dinamiska,  vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā 

ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un ir radīti labvēlīgi apstākļi katra izaugsmei.(Veicina 

patstāvīgu, atbildīgu cilvēku izaugsmi ar plašu redzesloku un labām sociālām prasmēm dzīvei 

mainīgajā pasaulē). 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Izglītojamais, kurš ar atbildību un cieņu ieguvis 

mūsdienīgu, konkurētspējīgu izglītību, (pārzina inovatīvus digitālos rīkus, vairākas 

svešvalodas, apguvis uzņēmējdarbības pamatus un turpina sevi pilnveidot mūža garumā. Uztur 

aktīvu, veselīgu dzīvesveidu). 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Atbildība, cieņa, izglītība 

 

2.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti  

 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ nav sasniegts) 

un komentārs 

Kompetencēs balstīta jaunā 

mācību satura ieviešana 1.,2., 

4.,5.,7.,8.,10.un 11.klasēs: 

➢      1. -3.kl. – 

lasītprasmes pilnveide, 

teksta izpratne, 

➢    4. - 6.kl. – kritiskās 

domāšanas attīstība, 

a) kvalitatīvi 

Pedagogu sadarbības veidošana 

atbilstoši mācību pakāpei, kurā ievieš 

kompetencēs balstītu mācību saturu 

(pedagogu sadarbība 1.-3.kl., 4.-

6.kl.,7.-9.kl. un 10.-12.kl.jomu 

grupās). 

Daļēji izpildīts.  

Jaunais kompetencēs 

balstītais mācību saturs 

tiek turpināts ieviest. 

  

 



➢ 7. - 9.kl. – vārdu/terminu 

skaidrojums, 

➢ 10. -12.kl. – tekstpratība. 

 

 b) kvantitatīvi 

Visās klašu grupās pedagogi strādāja 

pie jaunā mācību satura ieviešanas un 

jomu grupās izvirzīto uzdevumu 

realizācijas. 

Izpildīts. 

Izglītības iestādes vērtības 

“Atbildība” akcentēšana un 

iedzīvināšana ikdienas mācību 

un audzināšanas procesā 

a) kvalitatīvi 

Pedagogi iedzīvina izglītības iestādes 

vērtību “Atbildība” mācību un 

audzināšanas procesā. To zina un 

ievēro gan izglītojamie, gan 

pedagogi, darbinieki un vecāki. 

Daļēji izpildīts. 

Turpināt darbu pie 

izglītības iestādes vērtības 

iedzīvināšanas. 

 b) kvantitatīvi 

Izglītības iestādes vērtība “Atbildība” 

tika akcentēta visās mēķgrupās. 

 

Izpildīts.  

Visas mērķgrupas tika 

informētas par izglītības 

iestādes vērtības 

“Atbildība” 

iedzīvināšanu. 

 

2.5.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 

2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav 

sasniegts) un komentārs 

I Jaunā mācību standarta 
ieviešana visos izglītības 
posmos un vērtēšanas 

kārtības aktualizēšana 
(1.-3., 4.-6., 7.-9. un 10.-
12.klasēs): 

Kvalitatīvi: 

Jaunā mācību satura ieviešana un 

vērtēšanas kārtības aktualizēšana 

 

 
Kvantitatīvi: 

Izglītības iestādes darbs jaunā 
standarta ieviešanā organizēts 
četros posmos (sākumskola 1.-
3.klase, pamatskolas I. posms 4.-
6.klase, pamatskolas II. posms 

 



7.-9.klase, vidusskolas posms – 
10.-12.klase) 

II. Atbildības 
iedzīvināšana izglītības 
iestādes mācību un 
audzināšanas procesā. 

Kvalitatīvi: 

Tiks padziļināta izglītojamo 
izpratne par personīgo atbildību. 

 

 Kvantitatīvi: 

Atbildības iedzīvināšanas 
procesā iesaistās visas 
mērķgrupas (izglītojamie, 
pedagogi, vecāki, darbinieki). 

 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes pedagoģiskais personāls 

izprot valsts izglītības prioritātes, zina 

izglītības iestādes galvenos uzdevumus un to 

sasniedzamos rezultātus. Izglītības iestādei ir 

sistēma optimālu mācību rezultātu 

sasniegšanai. Pedagogi izsaka dažādus 

(metodiskajos  darba organizācijas u.c. 

jautājumos), priekšlikumus jomu grupās. Lai 

paaugstinātu izglītojamo mācību 

sasniegumus, pedagogi izmanto formatīvo 

vērtēšanu. 

Konkretizēt, precizēt padziļināto un specializēto kursu 

saturu un mācību līdzekļus atbilstoši mācību priekšmetu 

programmām. CE sasniegt valsts vidējo līmeni +/-5% 

Izglītības iestādē izglītojamo zināšanu, 

prasmju un kompetenču diagnostiku veic 

pārejas posmu noslēgumā (1.-3.klase, 4.-

6.klase utt). Pedagogi izstrādā mācību vielas 

tematiskos plānojumus, iekļaujot tajā 

pārbaudes darbu laikus. Iegūtie dati  tiek 

analizēti un salīdzināti ar iepriekšējā posmā 

iegūtiem rezultātiem.  

Veicināt izglītojamo motivāciju augstāku mācību 

rezultātu sasniegšanai, tādējādi uzlabojot ikdienas mācību 

sasniegumus. 

40% izglītojamo sasniedz optimālus un 

augstus rādītājus. CE rezultāti izglītojamiem 

ir tuvi valsts vidējiem rādītājiem. 

Izglītojamajiem ir augsti sasniegumi mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, 

Turpināt attīstīt individuālās spējas augstāku mācību 

sasniegumu iegūšanai, nodrošinot konsultācijas un 

finanšu līdzekļus darbam ar talantīgajiem izglītojamajiem. 



sacensībās. Pedagogi mērķtiecīgi un ar 

labiem rezultātiem sagatavo izglītojamos 

augstu rezultātu sasniegšanai novada, reģiona 

un valsts līmenī. 

Izglītības iestādē notiek audzināšanas darbs, 

kurā iesaistās visas mērķgrupas. Izglītojamie 

apgūst pilsoniskās līdzdalības pieredzi. 

Piedalās Erasmus+ projektos, darbojas 

skolēnu pašpārvaldē, iesaistās dažādās 

akcijās, organizē un vada dažādus izglītības 

iestādes pasākumus, kā arī aktīvi piedalās  

Kandavas pilsētas pasākumu vadīšanā. 

Vecāko klašu izglītojamie kā brīvprātīgie 

piedalās Kandavas pilsētas pasākumu norišu 

organizēšanā. 

Mērķtiecīgi turpināt audzināšanas procesā iedzīvināt 

izglītības iestādes vērtības - atbildību, cieņu un izglītību.  

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestāde mērķtiecīgi veido un 

nodrošina iekļaujošu mācību vidi. Izglītības 

iestādes vadība, atbalsta personāls, 

izglītojamie un vecāki  sadarbojas 

problēmsituācijās, nepieciešamības gadījumā 

iesaista attiecīgās institūcijas. 

Izglītības iestādei ir sadarbības memorands 

par sociālā projekta “Neklusē” darbību 

Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā. 

Izstrādāt iekļaušanas procesa identificēšanas risku sistēmu, 

kas nodrošinātu  problēmsituāciju atklāšanu un tūlītēju 

identificēšanu. 

Sadarbībā ar citām institūcijām un organizācijām, 

pilnveidot pieredzi iekļaujošas vides nodrošināšanā. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestāde piedāvā speciālās 

pamatizglītības programmu izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem. Izglītības 

iestādēm dažādām mērķgrupām ir līdzīga 

izpratne par faktoriem, kuri ietekmē izglītības 

pieejamību. Izglītības iestāde sadarbojas ar 

Kandavas  profesionālās ievirzes skolām, 

Rast risinājumu pedagogu palīgu un speciālā pedagoga 

piesaistei. (Profesionālu kadru piesaiste). 



tādējādi dažādojot izglītojamo izglītības 

pieejamību. 

Izglītības iestādes atbalsta personāla resursi ir 

pietiekami, lai sniegtu individuālu atbalstu  (ar 

kustību traucējumiem tikai ēkas 1.stāvā). 

Izglītības iestādē atbalsta komanda, pedagogi 

un vecāki sadarbojas, lai īstenotu izglītības 

programmu izglītojamajiem ar pārvietošanās 

grūtībām. (Šāda nepieciešamība ir bijusi 

vajadzīga periodiski). 

Uzlabot vidi, lai izglītojamie ar pārvietošanās grūtībām 

spētu  izmantot telpas, justies droši un pilnvērtīgi iekļauties 

izglītības iestādes vidē un mācību procesā. 

Izglītības iestāde īsteno projektu “Individuālo 

kompetenču attīstībai PUMPURS”, 

nodrošinot nepieciešamās konsultācijas un 

citus atbalsta pasākumus. Sadarbībā ar 

izglītības pārvaldi un sociālo dienestu ir 

izveidota sistēma, lai izglītojamajiem 

mazinātu risku priekšlaicīgai mācību 

pārtraukšanai. 

 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē iekšējās kārtības noteikumu 

izstrādē piedalās visas ieinteresētās 

mērķgrupas. Izglītības iestādē ir izstrādāti 

iekšējās kārtības, darba kārtības, trešo personu  

uzturēšanās u.c. noteikumi.  Noteikumi katru 

gadu tiek izvērtēti un aktualizēti. Vecāki ar 

noteikumiem ir iepazīstināti, savukārt 

izglītojamie regulāri instruēti un pārrunāta to 

izpratne, nozīme. 

Veicināt visu izglītības iestādes pedagogu/darbinieku 

konsekventu iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un 

rīcību problēmsituācijās. 

Izglītības iestādē ir noteikta  rīcība/kārtība, kā 

rīkoties fiziskās drošības apdraudējumu 

gadījumos. Pārkāpumu gadījumi tiek risināti 

iesaistoties atbalsta komandai, pēc 

nepieciešamības administrācijai. Izglītības 

iestāde sadarbojas ar citām institūcijām, lai 

kvalitatīvāk veiktu preventīvo un reaktīvo 

darbu gan ar vardarbības upuri un pāridarītāju. 

Izglītības iestādei ir noteikti atbildīgie 

drošības jautājumos - sociālais pedagogs, 

Administrācijai kopīgi ar atbalsta personālu veikt regulāru 

anketēšanu par drošības un labjūtības jautājumiem, 

paaugstinot izglītojamo, pedagogu un darbinieku drošību 

un uzlabojot mikroklimatu. 

Stiprināt atbalsta komandas lomu, piesaistot papildus 

kvalificētus speciālistus. 



direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 

(ugunsdrošibā). 

Izglītības iestādes gaiteņos, pagalmā ir 

uzstādītas videonovērošanas kameras, kā arī 

iestādes telpās trauksmes apziņošanas 

sistēma.  

Izglītības iestādē ir vienota izpratne par 

faktoriem, kas ietekmē emocionālo drošību. 

Pedagogi ir piedalījušies supervīzijās.  Lai 

atpazītu mobingu iestādē ir organizētas 

mācības pedagoģiskajā novērošanā, kā arī 

izglītības iestāde piedalās projektā “Neklusē”, 

kur mācības notiek gan pedagogiem, gan 

vecākiem, gan izglītojamajiem. Pedagogiem 

un vecākiem tiek organizētas izglītojošas 

lekcijas, kurās tiek uzaicināti psihologi. u.c. 

speciālisti. 

Izglītības iestādes drošības jautājumi iekļauti 

mācību un audzināšanas darba programmās. 

Administrācijai  sadarbībā ar atbalsta personālu turpināt 

pilnveidot organizācijas kultūru, organizēt izglītojošus 

pasākumus, seminārus, lielāku uzmanību pievērst 

emocionālajai videi un labjūtībai izglītības iestādē. 

Izglītības iestādes darba organizācija, 

tradīcijas, fiziskā un emocionālā vide 

nodrošina piederības sajūtu iestādei. To 

veicina izglītības iestādē organizētie 

pasākumi, (piemēram, skolotāju diena, pogu 

vakars u.c.) kuru organizēšanā aktīvi piedalās 

Skolas parlaments.  

Tiek organizētas pedagogu izglītojošas 

ekskursijas. 

Veicināt kolektīva saliedētību  vienotu vērtību 

iedzīvināšanā kopīgos pasākumos. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādei ir plašs dažādu 

materiāltehnisko resursu klāsts. Visiem 

iestādes darbiniekiem ir iespēja pieteikt savas 

vēlmes ikgadējā finanšu plānošanā. Pieejamā 

budžeta ietvaros vadībai izvērtējot prioritātes 

tiek iegādāti nepieciešamie materiāltehniskie 

un mācību līdzekļi. Dažādiem 

materiāltehniskiem un mācību līdzekļiem tiek 

piesaistīti papildus finanšu resursi no 

Nepieciešami mācību līdzekļi  (mācību grāmatas, darba 

burtnīcas u.c.) jaunajam/pilnveidotajam mācību 

saturam, īpaši padziļinātajiem un specializētajiem 

kursiem. 



projektiem - piemēram no Erasmus+ projekta 

iegādāts printeris, no projekta “Sporto visa 

klase” - sporta inventārs u.c. 

IKT infrastruktūra nepārtraukti tiek 

pilnveidota, tā ir pieejama visiem 

pedagogiem. Digitālās tehnoloģijas tiek 

integrētas mācību procesā. Izglītības iestādē 

darbības uzlabošanai tiek ieviestas digitālās 

sistēmas  (elektroniskai saziņai ar vecākiem, 

dokumentu un materiālu glabāšanai u.c), e-

klase, uzdevumi.lv, soma.lv, letonika.lv  

Modernizēt IT infrastruktūru un  regulāri atjaunot 

esošos IT rīkus. 

Izglītības iestādei pieejamie materiāli 

tehniskie resursi tiek izmantoti efektīvi. 

Pedagogi savstarpēji sadarbojas, lai efektīvi 

izmantotu materiāltehniskos līdzekļus, 

piemēram, sākumskolas pedagogi sadarbībā 

ar dabaszinību pedagogiem mācību stundās 

izmanto mikroskopus. 

Pedagogi regulāri pilnveido zināšanas darbā 

ar IT rīkiem un dažādām elektroniskajām 

platformām. 

Izglītības iestādē darbojas mentors, kas palīdz 

apgūt platformu skolo.lv u.c. digitālos rīkus. 

2021.gadā izglītības iestāde apbalvota ar  

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvu par 

Erasmus+ projekta “Kompetenču pieejas 

veicināšana mācību procesā” sekmīgu 

realizāciju attālinātās/ jaukta veida mācībās, 

izmantojot IT rīkus. 

Turpināt  pedagogu sadarbību dažādu materiāltehnisko 

līdzekļu un digitālo platformu  izmantošanā. 

Efektīvai  dabaszinību priekšmeta apguvei sākumskolā 

izmantot laboratorijas. 

Izglītības iestādē pakāpeniski tiek atjaunotas 

telpas, lai tās būtu funkcionālas, estētiskas, 

mūsdienīgas, motivētu mācību procesam. 

Iestādes teritorija ir sakopta, tajā ir iespējas  

organizēt radošu mācību procesu un aktīvi 

pavadīt brīvo laiku. Projekta ietvaros, 

sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem, skolai 

mūsdienīga mācību procesa organizēšanai, ir 

piešķirts mežs. 

Izglītības iestādes infrastruktūra, komunikācijas ir 

novecojušas un nepieciešama ēkas renovācija, 

siltināšana. 

 

 

 

 



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

 

4.1. 2021./2022.m.g. skola turpināja īstenot divus (2) Erasmus+ personāla mācību mobilitātes 

projektus: 

4.1.1.  “Sadarbību veicinoša mācību vide un starpdisciplinārās prasmes Kandavas 

Kārļa Mīlenbaha vidusskolā” (Nr. 2019-1-LV01-KA101-060126). Skola ir 

koordinators. Pedagogi paaugstina savas profesionālās prasmes atbilstoši 

izglītības iestādes izvirzītajām prioritātēm, pilnveido svešvalodu zināšanas, 

veicina starpkultūru sadarbību. Apgūtās metodes tiek ieviestas praksē. 

Projekta īstenošana pabeigta 31.08.2021. 

4.1.2.  “Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas skolotāju profesionālo un 

svešvalodas kompetenču uzlabošana” (Nr. 2020-1-LV01-KA101-077226). 

Izglītības iestāde ir koordinators. Pedagogi paaugstina savas profesionālās 

prasmes, pilnveido svešvalodu zināšanas, veicina starpkultūru sadarbību. 

Apgūtās metodes tiek ieviestas praksē. 

4.2.  2021./2022.m.g. skola turpināja īstenot divus (2) Erasmus+ skolu stratēģiskās sadarbības 

projektus: 

4.2.1.  “Improving Design Education Alternatives For Students” (Nr. 2020-1-

SE01-KA229-077824_3). Izglītības iestāde ir partneris. Projekta īstenošanas 

laikā tiek attīstīts izglītojamo radošums, veicot praktiskus un radošus darbus 

dažādās mākslas jomās. Partneri izstrādā mācību materiālus, dalās pieredzē 

ar labās prakses piemēriem, gūst jaunas zināšanas. 

4.2.2.  “Follow The Yellow Brick Road With MI Theory” (Nr. 2020-1-ES01-

KA229-082343_2). Izglītības iestāde ir partneris. Mērķis - apgūt MI teoriju, 

lai uzlabotu izglītojamo  akadēmiskās zināšanas, samazinot priekšlaicīgas 

izglītības iestādes pamešanas iespējas, un attīstot darba tirgū nepieciešamās 

prasmes. Izglītojamie paaugstinās personīgās prasmes un attīstīs rakstura 

īpašības, kuras nepieciešamas sekmīgai nākotnes profesijas izvēlei. Projekta 

mērķis -  ilgtermiņa rezultāts kultūras jomā, kad tiek  uzturēta sadarbība gan 

izglītības iestādē, gan ārpus tās. 

4.3.  2021./2022.m.g. izglītības iestāde īstenoja vienu Erasmus+ jauniešu sadarbības projektu: 

“Youth Enterpreneurship“, kas tika īstenots sadarbībā ar Polijas jauniešu organizāciju 

“Hufiec Pracy”. Projekta partneri – Latvija, Polija, Ukraina un Baltkrievija. Mērķis -

padziļināt zināšanas par uzņēmējdarbības veidiem un apzināt prasmes, kas nepieciešamas 

turpmākajai profesionālajai izaugsmei.  

4.4. 2021./2022.m.g. izglītības iestāde turpināja īstenot Brocēnu cementa rūpnīcas SCHWENKS 

un LABORATORIUM.lv Zinātnes skolas partnerības projektu EZIS (eksaktās zinātnes 

inženieru spēks). Pedagogi piedalījās seminārā, konferencē un apmeklēja tehnoloģiju 

uzņēmumus. Izglītojamie piedalījās klātienes nodarbībās Brocēnos, Kuldīgā, Tukumā, 

Dobelē un Kandavā un Zinātnes skolas Laboratorium vadītajās neklātienes nodarbībās Zoom 

platformā. Projekta noslēgumā  dalībnieki piedalījās nometnē Blīdenē. 

4.5. 2021./2022. m.g. izglītības iestāde realizēja starptautisko skolu sadarbības projektu “Camp 

34’, kuru finansiāli atbalsta Kandavas, Mērsraga un Lajres (Dānija) pašvaldības. Projekta 



laikā izglītojamie piedalījās sporta un kultūras aktivitātēs un apguva sadarbības, 

komunikācijas un personīgās izaugsmes prasmes, uzlaboja svešvalodu zināšanas. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

5.1  SIA ”Uzdevumi”. 16.11.2020. sadarbības līgums Nr. UZD 87+-11/2020, par pakalpojuma 

PROF iegādi un izmantošanu. 

Robo hub 27.04.2021., sadarbības līgums Nr. 2704, par ES fonda projekta Nr. 8.3.1.2 ‘’Digitālais 

mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē’’. 

5.2.  VISC 31.08.2021., Nr.23.-09, par Moodle un Microsoft Teams sistēmas lietošanu. 

5.3.  SIA Lielvārds 01.09.2021., Nr. L/2021/S79, par mācību platformas www.soma.lv abonēšanu. 

5.4. Finansējuma līgumi ar VIAA par Erasmus+ projektu realizēšanu (Nr.2019-1-LV01-KA101-

060126; Nr.2020-1-LV01-KA101-077226; Nr. 2020-1-ES01-KA229-082343_2;  Nr.2020-1-SE01-

KA229-077824_3). 

5.5. Tukuma novada domes un Dānijas Lejres pašvaldības savstarpējā vienošanās par starptautisko 

projektu “Camp 34”.  

5.6. Sagatavošanā sadarbības līgums ar “Latvijas valsts meži” par vides izglītības programmas 

„SKOLAS MEŽS ” īstenošanu. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

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

➢ Izglītības iestādes audzināšanas darba mērķis ir nodrošināt iespēju katram izglītojamajam 

veidot izpratni par vērtībām, lai ikvienam veidotos vērtējoša attieksme par savu un līdzcilvēku 

rīcību. 

➢ Izglītības iestādes 2021./2022.m.g. audzināšanas darba mērķis ir vērtības “Atbildība” 

akcentēšana un iedzīvināšana ikdienas mācību un audzināšanas procesā. 

➢ Izglītības iestādes 2022./2023.m.g. audzināšanas darba mērķis ir “Atbildības” akcentēšana un 

iedzīvināšana ikdienas mācību un audzināšanas procesā. 

 

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

➢ Izglītojamie ar lielu ieinteresētību iesaistās izglītības iestādes un ārpusskolas organizētajos 

pasākumos - izglītības iestādē, Kandavas pilsētā, novadā un reģionā. Izjūt piederību ģimenei, 

skolai, savai pilsētai un Latvijas valstij. 

➢ Jāturpina sistemātisks darbs pie izglītības iestādes vērtības “Atbildība” iedzīvināšanas ikdienā 

mācību un  audzināšanas procesā, saskarsmē ar līdzcilvēkiem un katra izglītojamā personības 

izaugsmē. 

 

 

7. Citi sasniegumi 

 

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

izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

 

 

http://www.soma.lv/
http://www.soma.lv/


Darbības joma Sasniegums 

Erasmus+ projektu realizācija Izglītības iestāde apbalvota ar 2021.gada Eiropas Inovatīvas 

mācīšanas balvu par Erasmus+ projekta “Kompetenču pieejas 

veicināšana mācību procesā” sekmīgu realizāciju attālinātās/ 

jaukta veida mācībās. 

Mācību darbs - izglītības iestādei 

svarīgs ir jebkura izglītojamā 

sasniegums (izglītības iestādes, 

novada, valsts līmenī) olimpiādēs. 

Regulāra uzaicināšana un piedalīšanās olimpiādēs valsts posmā 

2021./2022.m.g. Valsts vēstures olimpiādē (9.kl.) iegūta 

2.vieta, Valsts ģeogrāfijas olimpiādē (vidusskolas posmā) - 

atzinība. 

  

Izglītojamo sasniegumi dažādos 

sevis pilnveidošanas virzienos 

(interešu izglītība): konkursos, 

skatēs, sacensībās. 

Izglītojamie regulāri piedalījās sporta sacensībās, kurās guva 

augstus rezultātus reģionā. Piemēram - 3.vieta Kurzemes 

skolēnu sporta spēlēs šahā, 1.vieta Latvijas skolēnu 

75.spartakiādē vieglatlētikā “Pamatskolas kauss 2021”, 3.vieta 

“Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības” reģionālajā kārtā, 

1.vieta un 3.vieta radošo darbu konkursā “Mans tētis 

supervaronis”. 

Regulāra dalība Starptautiskajos 

pētījumos 

Dalība starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā - ICCS 

2022 un ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas 

(OECD) Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programmā 

(PISA) izglītības kvalitātes novērtējumam. Aptaujai tika 

izvēlēti un piedalījās 8.a klases izglītojamie. 

Vidusskolas izglītojamo papildus 

apgūtās programmas 

“Uzņēmējdarbībā” un “Runas 

mākslā”. 

Jau no 2013.gada vidusskolas izglītojamajiem ir iespēja 

izvēlēties un iegūt papildus zināšanas uzņēmējdarbībā un apgūt 

runas mākslu. Mēs lepojamies, ka mūsu izglītojamie vada ne 

tikai izglītības iestādes, bet arī novada pasākumus, un piedalās 

ikgadējās novada teātra izrādēs. 

Izglītības iestādē ir reģistrēta 

autoskola  

No 2013.gada vidusskolas izglītojamajiem  ir iespēja apgūt auto 

vadīšanu un iegūt autovadītāja apliecību. 

  

 

7.2  Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem:  

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

mācību gadu; 

➢ Valsts pārbaudes darbu rezultāti 12.klasei obligātajos CE ir augstāki par valsts 

vidējiem rezultātiem latviešu valodā (11,5%), vienādā līmenī krievu valodā, 



zemāki par valsts vidējo ir matemātikā (2,8%) un angļu valodā (3,8%). OCE 

indekss ir 55.3 

➢ Optimālā līmeņa CE rezultāti 11.klasei  ir augstāki par valsts vidējiem 

rezultātiem angļu valodā (5,1%), latviešu valodā (1,6%) savukārt matemātikā tie 

ir zemāki (5,5%). 

➢ Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9.klasēm virs valsts vidējā līmeņa ir 

matemātikā (3,6%), zemāki rezultāti par valsts vidējo ir latviešu valodā (7,3%), 

angļu valodā (2,2%) Latvijas vēsturē (1,5%) un krievu valodā (37,86%). Krievu 

valodu izglītības iestādē kārtoja viens skolēns, tāpēc rezultāts pret valsts 

rezultātiem nav objektīvi salīdzināms. 

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

➢ Pēdējo trīs gadu laikā latviešu valodas CE vienmēr ir virs valsts vidējiem 

rezultātiem. Vislielākā diference ir vērojama 2020.2021.mācību gadā, kad 

absolventu klase bija ar ļoti augstu motivāciju un ar regulāru darbu panāca 

augstus rezultātus, neskatoties uz attālināto mācību procesu  pēdējos mācību 

gados. 

➢ Angļu valodā CE rezultāti vienmēr ir bijuši augstāki par valsts vidējo rādītāju, 

izņemot pēdējo mācību gadu, kad rezultāti ir nedaudz zemāki, diference ir 3.8%, 

kas skaidrojams ar konkrētās klases izglītojamo sasniegumiem attiecīgajā 

priekšmetā.  

➢ Šajā mācību gadā uzsvars tiek likts uz valodas lietojuma apguvi (gramatiku), jo 

šajos rādītājos  rezultāti bija zemāki. 

➢ CE matemātikā rezultāti izglītības iestādē pēdējos gadus ir  nedaudz zemāki par 

dažiem procentiem, kā valsts vidējie rezultāti. Izņēmums ir 2020./2021. mācību 

gads, kad izglītojamie bija ar ļoti augstu motivāciju un rezultātā diference bija 

13,6% virs vidējā valstī.  

➢ Turpmākie uzdevumi ir uzlabot sasniegumus valsts pārbaudes darbos. 

➢  9.klasēm valsts pārbaudes darbi  2019/2020.m.g. un 2020./2021. m.g. nav 

bijuši, līdz ar to nav datu ar ko salīdzināt un veikt secinājumus.  

 
 

7.3 Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās.  

➢ No kopējā izglītojamo skaita 28,76% izglītojamo ir ar augstiem vidējiem statistiskajiem 

ikdienas mācību sasniegumiem, kas norāda, ka līmenis ir ļoti labs, izglītojamie ir motivēti 

mācīties un mācīšanas process tiek vadīts profesionāli. Vidējais vērtējums 3. - 12. klasēs ir 6.7 

balles, kas norāda, ka līmenis ir labs. 

➢ Izglītojamo ikdienas sasniegumu rādītājs atbilst vidējam noslēguma vērtējumu rādītājam, kas 

liecina, ka ikdienas darbs tiek mērķtiecīgi plānots. 



➢ Plānojot individuālo atbalstu izglītojamajiem, nepieciešams pievērst lielāku uzmanību darbam 

ar talantīgajiem izglītojamajiem un viņu spēju attīstīšanai, jo ikdienas summatīvo mācību 

sasniegumu rādītāji liecina, ka 3.-9. klasēs aptuveni 40,64% izglītojamo ikdienā mācās ar 

rezultātiem 7,5 balles un augstāk. 

➢ Lai paaugstinātu izglītojamo ikdienas sasniegumus, jāveicina formatīvās vērtēšanas un 

jēgpilnas atgriezeniskās saites sniegšana izglītojamajiem, lai viņi varētu sekot līdzi savai 

izaugsmei un precīzi zinātu, kas jāpilnveido. 

 


