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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības 

programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo 

skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021.

māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Vispārējā vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena 

programma 

31011011 Skolas iela 10, 

Kandava, 

Tukuma novads 

LV 3120 

V-901 10.12.2009. 49 49 

Vispārējā vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena 

programma 

31016011 Skolas iela 10, 

Kandava, 

Tukuma novads 

LV 3120 

V-3339 28.07.2020. 20 22 

Pamatizglītības 

programma 

21011111 Skolas iela 10, 

Kandava, 

Tukuma novads 

LV 3120 

V-93 23.03.2011 293 286 

Speciālās 

pamatizgītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 Skolas iela 10, 

Kandava, 

Tukuma novads 

LV 3120 

V-4515 25.07.2011 32 32 

Speciālās 

pamatizgītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 Skolas iela 10, 

Kandava, 

Tukuma novads 

LV 3120 

V-3340 28.07.2020. 0 0 

 

1.2. Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

N.p.k. Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 



izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

48 Visiem pedagogiem ir 

atbilstoša izglītība. 2 

pedagogi turpināja mācības 

augstskolās, lai iegūtu 

papildus kvalifikāciju 

(sociālā pedagoga un 

bakalaura grādu pedagoģijā),  

viens pedagogs ir bērnu 

kopšanas atvaļinājumā. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

nav  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls, noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

5 Atbalstu nodrošina – 

sociālais pedagogs, 

logopēds, speciālais 

pedagogs, psihologs, 

medmāsa. (Pilna slodze ir 

tikai medmāsai). 

 

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

rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un izglītības 

iestādes vadītājam). 

 

Prioritāte Sasniedzamais rezultāts (SR) 

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, 

 7. - 9.kl. – vārdu/terminu skaidrojums, 

 10. -12.kl. – tekstpratība. 

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). 

Skolas vērtības “Atbildības” akcentēšana un 

iedzīvināšana ikdienas mācību un audzināšanas 

procesā. 

Pedagogi iedzīvina skolas vērtību “atbildība” 

mācību un audzināšanas procesā. To zina un ievēro 

gan skolēni, gan pedagogi, darbinieki un vecāki. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

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

kurā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un ir radīti labvēlīgi apstākļi katra izaugsmei, kas 

veicina patstāvīgu, atbildīgu cilvēku izaugsmi ar plašu redzesloku un labām sociālām 

prasmēm dzīvei mūsdienu mainīgajā pasaulē. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  – 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. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti. 

 



Prioritāte Sasniedzamais rezultāts 

Kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana 

1.,4.,7.,10.klasēs  

Pedagogi sadarbojoties pakāpeniski ieviesa 

kompetencēs balstītu jauno mācību saturu 

1.,4.,7.un 10.klasē. 

Skolas attīstības plāna izstrāde 2021.-

2025.gadam. 

Attīstības plāna izstrādē piedalījās visas skolas 

darbā iesaistītās puses – skolēni, pedagogi, 

darbinieki, vecāki.  

 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas kolektīvam ir vienots redzējums par skolas 

attīstības prioritātēm, stiprajām pusēm un attīstības 

izaicinājumiem. 

Nepieciešams palielināt vecāku iesaisti skolas 

pašnovērtējuma un attīstības plānošanas procesā. 

Skolotājiem ir  profesionāli laba sadarbība ar skolas 

vadību un savstarpējā sadarbība.   

Pilnveidot efektīvāku sistēmu pedagogu 

profesionālo zināšanu pārnesei kolēģiem. 

Skolā iegūst un analizē datus par mācīšanas un 

mācīšanās kvalitāti, tos izmanto tālākās skolas 

attīstības prioritātes noteikšanā. 

Sadarbībā ar dibinātāju aktualizēt skolas 

sasniedzamos rezultātus/prioritātes skolas 

attīstībai. (Pamats: jauna novada izveide). 

Ir skaidri zināmi, formulēti finanšu resursu 

izmantošanas vajadzības. Regulāri tiek piesaistīti  

dažādi finansēšanas avoti, to izmantošana ir 

efektīva. 

Aktualizēt pedagogu prasmi izvērtēt nepieciešamos 

mācību resursus, lai mērķtiecīgāk izmantotu 

finanšu līdzekļus. 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadība komunicē par skolas darba izmaiņām, 

jaunumiem, aktualitātēm (attālinātais mācību 

process utt). 

Pilnveidot informācijas apmaiņu starp skolu un 

vecākiem, akcentējot vecākiem pieejamos kanālus, 

īpaši attālinātajā mācību procesā. 

Skolas darbā tiek izmantotas dažādas līderības 

stratēģijas, kas palīdz pieņemt skolas kolektīva 

darbības attīstībai nepieciešamos demokrātiskos, 

dažkārt nepopulārus, lēmumus. 

Pakāpeniski aktualizēt iekšējo normatīvo 

dokumentu sakārtošanu atbilstoši jaunajai 

teritoriālajai reformai un mainīgajiem apstākļiem. 

Veiksmīga komunikācija nodrošina labu 

pārvaldību iestādē, dažādās auditorijās, sniedz 

atbalstu pedagogiem, darbiniekiem skolas darbības 

jautājumos. 

Jaunajiem  vadības komandas darbiniekiem 

pilnveidot savas zināšanas stratēģiskajā, krīzes u.c. 

komunikācijas veidos (kursos, semināros). 

Skolā ir augsti ētikas principi, tos ievēro skolas 

vadība, skolotāji un rīkojas saskaņā ar tiem. 

Izmantot profesionālās pilnveides pasākumus 

(kursus, seminārus utt.), lai nepārtraukti 

paplašinātu zināšanas un pilnveidotos.  

Skola iesaistās nozares politikas plānošanā un 

īstenošanā.  

Regulāri papildināt zināšanas (diskusijās, darba 

grupās utt.) nozares politikas jautājumos. 

Skolas mācību un audzināšanas darbs tiek 

organizēts un vadīts atbilstoši skolavadības un 

pārvaldības aktualitātēm. Skola piedalās dažādos ar 

Mudināt pedagogus vairāk izmantot pētījumu 

rezultātus mācību procesa uzlabošanai. 



mācību darbu saistītos pētījumos, to rezultātus 

izmanto mācību procesa darba uzlabošanā. 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas vadība sadarbojas ar dibinātāju, vietējo 

pašvaldību  skolas mērķu sasniegšanā. Vietējai 

pašvaldībai ir vienota izpratne ar skolas vadību par 

skolas mērķiem un uzdevumiem.  

Papildināt skolas vadības komandu ar vietnieku 

audzināšanas un karjeras jautājumos, palielinot 

likmju skaitu. 

Skolas kolektīvs ņem līdzdalību dažādās biedrībās, 

organizācijās  un ierosina dažādu projektu 

realizāciju. 

Paplašināt sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem 

kopīgi iesaistoties dažādu projektu veidošanā.  

Skolā tiek atbalstīti pedagogi, kuri savā darbā 

ievieš jaunas iniciatīvas mācību darba metodes un 

veic citus savas darba vides uzlabojumus. 

Iesaistīt pedagogus, skolēnus un vecākus skolas 

labvēlīgas un inovatīvas vides veidošanā. 

 

Skola vecina savstarpēju mācīšanos, lai īstenotu 

sekmīgu izglītības programmu īstenošanu. 

Pilnveidot pedagogu mācīšanās struktūru atbilstoši 

izglītības posmam un mācību saturam (1.-3.kl., 4.-

6.kl., 7.-9.kl. un 10.-12.kl. posmos). 

Skolas darbā regulāri tiek iesaisti vecāki un 

atbalstītas viņu iniciatīvas. 

Dažādot skolas komunikāciju ar vecākiem, lai 

piesaistītu un ieinteresētu līdzdarboties skolas 

darba uzlabošanā. 

Skolā aktīvi darbojas Skolas padome un Skolēnu 

pašpārvalde, tiek ņemti vērā izteiktie priekšlikumi, 

plānota nepieciešamā cilvēkresursu un finanšu 

resursu realizācija. 

Aktualizēt Skolas padomes un Skolēnu 

pašpārvaldes iniciatīvas mācīšanās un 

audzināšanas procesu uzlabošanā. 

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem ir atbilstoša izglītība un 

kvalifikācija. Viens pedagogs ieguva bakalaura 

grādu pedagoģijā un viens pedagogs – ieguva 

maģistra grādu pedagoģijā. 

Turpināt pieredzi, ka pirmspensijas vecuma 

pedagogi apmāca jaunos kolēģus, kuri turpinās 

viņu darbu. 

14 pedagogiem ir maģistra grāds. 2 pedagogiem ir 

divi maģistra grādi. 1 - pedagogs ir mentors, 1 

pedagogs šobrīd mācās pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides kursos  “Izglītības 

tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju 

izmantošanai mācībās” lai uzņemtos izglītības 

tehnoloģiju mentora pienākumus.  

8 pedagogi padziļinājuši savu profesionālo 

kompetenci kursos ārvalstīs Erasmus+ projekta 

ietvaros, un dalījušie pieredzē ar kolēģiem. 

Viens pedagogs 2 mēnešus papildinājis savas 

zināšanas Rīno universitātē ASV.  

Pedagogiem regulāri profesionāli pilnveidoties 

dažādos kursos, semināros. Daļai skolotāju 

2021./2022.m.g. nepieciešams papildināt zināšanas 

speciālajā izglītībā. 



Skolā ir izstrādāta pedagogu  profesionālās 

kvalitātes novērtēšanas kārtība, un novērtēšanas 

process notiek atbilstoši tai. 

Pilnveidot pedagogu profesionālās novērtēšanas 

kārtību atbilstoši jaunajām kompetencēm. 

Skolā ir izstrādāta pedagogu pašvērtēšanas  kārtība. 

Atbilstoši tai pedagogi katru gadu izvērtē savu 

darbu un ieguldījumu skolas attīstībā.  

 

Pilnveidot sistēmu, lai sniegtu skolotājiem 

efektīvāku atgriezenisko saiti par viņu darba 

kvalitāti. 

 

 

 

 

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

 

4.1. 2020./2021.m.g. skola īstenoja 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. Projekta laikā skolotāji paaugstina savas profesionālās 

prasmes atbilstoši skolas 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). 

Skola ir koordinators. Projekta laikā skolotāji paaugstina savas 

profesionālās prasmes, pilnveido svešvalodu zināšanas, veicina starpkultūru 

sadarbību. Apgūtās metodes tiek ieviestas praksē. 

4.2.  2020./2021.m.g. skola īstenoja divus (2) Erasmus+ skolu stratēģiskās sadarbības 

projektus: 

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

SE01-KA229-077824_3). Skola ir partneris. Projekta īstenošanas laikā tiek 

attīstīts skolēnu 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). Skola ir partneris. Projekta mērķis ir apgūt MI teoriju, 

lai uzlabotu skolēnu akadēmiskās zināšanas, samazinot priekšlaicīgas 

skolas pamešanas iespējas, un attīstot skolēnos prasmes, kas nepieciešamas 

darba tirgū. Projekta gaitā skolotāji savstarpēji sadarbojoties uzlabos savas 

profesionālās prasmes, daloties labajā praksē un iekļaujot inovatīvās idejas 

par mācību modeļiem un darbu ar jaunākajām tehnoloģijām savā ikdienas 

darbā. Skolēni apgūs veidus, kā labāk realizēt savus talantus, paaugstinās 

savas personīgās prasmes un attīstīs rakstura īpašības, kuras nepieciešamas, 

lai sekmīgi izdarītu izvēli savai nākotnes profesijai pēc skolas beigšanas. 

Projekta mērķis ir radīt ilgtermiņa rezultātus kultūras jomā, kad ģimenes, 

skolotāji un skolēni turpina uzturēt sadarbību gan skolā, gan ārpus tās. 

4.3. 2020./2021.m.g. skola īstenoja vienu Erasmus+ jauniešu sadarbības projektu: “Youth 

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

Pracy”. Kopīgi ar Latvijas un Polijas skolēniem projektā darbojās skolēni no Ukrainas 

un Baltkrievijas. Projekta gaitā jaunieši padziļināja zināšanas par uzņēmējdarbības 

veidiem un apzināja prasmes, kas nepieciešamas viņu turpmākajai profesionālajai 



izaugsmei. Kopīgi darbojoties tika veidoti starpkultūru dialogi par dažādiem jauniešus 

interesējošiem tematiem, vienlaikus prezentējot savu valsti un kultūru. Tika pilnveidotas 

sadarbības prasmes, veicināta iecietība un cieņu pret līdzcilvēkiem. Ikkatrs projekta 

dalībnieks paaugstināja savu pašvērtējumu un pilnveidoja savas svešvalodu zināšanas. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

 

5.1. (izglītības programmu īstenošanai):   

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

par pakalpojuma PROF iegādi un izmantošanu. 

5.1.2. Robo hub 27.04.2021., sadarbības līgums Nr. 2704, par ES fonda projekta 

Nr. 8.3.1.2/19/A/011 ‘’Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis 

izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē’’.  

5.1.3. VISC 31.08.2021., Nr.23.-09, par Moodle un Microsoft teams sistēmas 

lietošanu. 

5.1.4. SIA Lielvārds 01.09.2021., Nr. L/2021/S79, par mācību platformas 

www.soma.lv abonēšanu. 

5.1.5. 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). 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

Skolas 2018./2019.m.g. audzināšanas darba mērķis ir skolēnos veidot sadarbības prasmes. 

Veicināt sadarbības prasmju veidošanu un izmantošanu dažādās ikdienas situācijās – mācību 

stundās, ārpusklases un ārpusskolas pasākumos. 

Skolas 2019./2020.m.g. audzināšanas darba mērķis ir bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, 

stiprināt lojalitāti un piederību Latvijas valstij, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem. 

Skolas 2020./2021.m.g. audzināšanas darba mērķis ir nodrošināt iespēju katram skolēnam 

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

rīcību.  

 

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

Skolēni sadarbības prasmes apguva gan mācību priekšmetu stundās, kad skolotāji vairāk 

akcentēja pāru un grupu  darbu, gan dažādos klases un skolas pasākumos. Organizējot un vadot 

klases un skolas pasākumus tika gūta izpratne, par komunikācijas un sadarbības prasmju 

nepieciešamību. 

Skolēnos izpratni par kultūrvēsturiskām vērtībām un piederību savai ģimenei, skolai, 

pilsētai un valstij skolotāji akcentēja mācību priekšmetu stundās un ārpusklases pasākumos. 

Liels bija skolēnu skaits, kuri ar azartu gatavojās skolēnu dziesmu un deju svētkiem gan 

dziedot korī, gan dejojot tautu deju pulciņā “Ozoliņi”. Diemžēl, atceļot pasākumu, tikai koris 

varēja piedalīties 2021.gada sadziedāšanās pasākumā “Saulvijas”. 

Attālinātais mācību process ieviesa savas korekcijas. Katrs skolēns savas individuālās 

vērtības attīstīja mācoties attālināti. Liels izaicinājums, skolai bija organizēt attīstības plāna 

izstrādi attālināti, zoom platformā.  Skolēni šajā procesā piedalījās ļoti aktīvi viņu viedokļi par 

vērtībām un skolas attīstību bija gan pārdomāti, gan radoši. Kopīgi darbojoties esam 

izstrādājuši jauno skolas attīstības plānu. 

 

http://www.soma.lv/


7. Citi sasniegumi 

 

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

izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

Darbības joma Sasniegums 

Erasmus+ projektu realizācija Skola apbalvota ar 2021.gada Eiropas Inovatīvas 

mācīšanas balvu par Erasmus+ projekta 

“Kompetenču pieejas veicināšana mācību procesā” 

sekmīgu realizāciju attālinātās/ jaukta veida mācībās. 

Mācību darbs - skolai svarīgs ir 

jebkura skolēna sasniegums(skolas, 

novada, valsts līmenī)olimpiādēs. 

Regulāra uzaicināšana un piedalīšanās valsts 

olimpiādēs latviešu valodā, ģeogrāfijā, Bioloģijā un 

Latvijas un pasaules vēsturē 

 

Skolēnu sasniegumi dažādos sevis 

pilnveidošanas virzienos (interešu 

izglītība) konkursos, skatēs, 

sacensībās. 

Koris gatavojās un piedalījās skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkos, skolēni regulāri piedalījās 

sporta sacensībās, kurās guva augstus rezultātus 

reģionā.        

Visi 10.-11.klašu skolēni izstrādā 

zinātniski pētnieciskos darbus 

Skolēni tiek uzaicināti un piedalās Zemgales reģiona  

zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, kurās gūst 

atzīstamus rezultātus. 

Vidusskolas skolēnu papildus apgūtā 

programma “Uzņēmējdarbībā” un 

“Runas mākslā”. 

Jau no 2013.gada vidusskolas skolēniem ir iespēja 

izvēlēties un iegūt papildus zināšanas 

uzņēmējdarbībā un apgūt runas mākslu. Mēs 

lepojamies, ka mūsu skolēni vada ne tikai skolas, bet 

arī novada pasākumus. Un piedalās ikgadējās novada 

teātra izrādēs. 

 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes darbu 

rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību gadu un par sasniegumiem valsts pārbaudes 

darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

2020./2021. mācību gadā valsts pārbaudes darbus par vidējās izglītības ieguvi  - 

centralizētos eksāmenus, kārtoja 28  12. klases skolēni. Skolēni kārtoja obligātos centralizētos 

eksāmenus latviešu valodā, svešvalodā (angļu valodā vai krievu valodā) un matemātikā, kā arī 

izvēles eksāmenus ķīmijā, bioloģijā un Latvijas un pasaules vēsturē.  
 

Centralizētie 

eksāmeni 

Vidējais vērtējums % 

2019. 2020. 2021. 

Valstī KKMV Valstī KKMV Valstī KKMV 

Angļu valoda 62.56 62.67 70.00 78.00 66.80 80,40 

Krievu valoda 74.42 66.00   76.80 63.50 

Latviešu valoda 49.86 61.79 52.90 56.00 51.30 72.00 

Matemātika 32.68 45.00 35.40 32.80 36.20 50.10 

 

Pēdējo trīs gadu laikā skolēni latviešu valodas un angļu valodas eksāmenos ir uzrādījuši 

augstākus rezultātus, nekā vidēji rezultāti valstī. Kā redzams tabulā, arī matemātikā rezultāti ir 

augstāki, kā valsts vidējie rādītāji, izņēmums ir 2020. gads. Kas skaidrojums, ar konkrētās 

klases skolēnu sasniegumiem attiecīgajā priekšmetā.  Savukārt krievu valodā šie rādītāji ir 

zemāki kā vidējie rezultāti valstī, jo krievu valodas eksāmenu kārto ļoti mazs skolēnu skaits 

viens vai divi, jāpiebilst, ka parasti šiem skolēniem kopējais zināšanu līmenis ir viens no 



zemākajiem klasē. Centralizētos eksāmenos iegūtie rezultāti ir tuvi mācību sasniegumu 

vērtējumiem gadā.  

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

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

zināšanas un prasmes nestandarta situācijās.  

Nepieciešams uzlabot skolēnu sasniegumus fizikā un ķīmijā, kaut arī tie ir izvēles 

eksāmeni un tos izvēlas salīdzinoši mazs skolēnu skaits. Šie rezultāti ir aktualizēti skolas 

pedagoģiskajā sēdē un pedagogi strādā ar skolēniem individuāli, taču, mūsuprāt,  joprojām šie 

rezultāti ir salīdzinoši zemi.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 


