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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 

programma

s  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras 

no juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

programmas 

apguvi vai 

uzsākot 2021. 

/2022.māc.g.  

Izgl. sk., 

noslēdzot 

progr. apguvi 

vai noslēdzot 

2021./2022.m

āc.g. 

Nr. Licencēša

nas 

datums 

 

Pamatizglītības 

programma 

21011111 Bultu iela 5, 

Rīga, LV-

1057 

V-10092 26.07.201

8 

127 126 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena programma 

31011011 Bultu iela 5, 

Rīga, LV-

1057 

V-10092 26.07.201

8 

18 18 

Vispārējās vidējās 

izglītības programma 

31016011 Bultu iela 5, 

Rīga, LV-

1057 

V-3206 15.07.202

0 

65 63 

Pamatizglītības 

programma 

21011111 Bultu iela 5, 

Rīga, LV-

1057 

V-3346 15.07.202

0 

270 267 

 

1.2.  Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes 

maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā: 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa (desmit izglītojamie izglītības iestādē 2021./2022. 

mācību gada laikā); 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi (septiņi izglītojamie no izglītības iestādes 

2021./2022. mācību gada laikā pārgāja uz tālmācības izglītības iestādēm. 

Galvenie iestādes maiņas iemesli – viens izglītojamais nevēlējās ievērot 

Covid-19 piesardzības pasākumus, divi izglītojamie nespēja apvienot 

darbu ar mācībām, četru izglītojamo likumiskie pārstāvji uzskatīja, ka 

viņu bērniem mācību programmu apguve tālmācībā būs piemērotāka. 

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 nekā 1 mēnesi) 2021./2022. 

māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

2 Dizains un tehnoloģijas pedagoga 

vakance vairāk nekā vienu mēnesi, 

datorika. Kadru mainība minimāla, bet 

gandrīz neiespējami atrast  pedagogus 

darbam vakantajās vietās. 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc. g. (līdz 31.05.2022.) 

5 Izglītības iestādē atbalstu nodrošina 

psihologs, sociālais pedagogs, medmāsa, 

logopēds, spec. pedagogs,  pedagoga 

palīgs.  

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – Izglītības iestāde, kas mērķtiecīgi, sistemātiski  un 

kvalitatīvi īsteno gan valsts standartu, gan lietuviešu valodas, Lietuvas vēstures un 

kultūras apguvi, sekmējot katra izglītojamā mācību sasniegumu un personības 

izaugsmi. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo –  Mūsdienīga, motivēta un sadarboties 

griboša personība, kas ar interesi līdzdarbojas gan Latvijas, gan Lietuvas izglītības un 

kultūras norisēs. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Cieņa, drošība, radošums, 

izaugsme. 

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 

1. Izglītības iestādē ir 

pozitīva un droša 

vide, nodrošinot 

telpu paplašināšanu. 

a)kvalitatīvi: 

Izglītības iestādei ir paplašinātas                  

telpas. 

 

 

 

 

Izglītojamie un darbinieki 

izglītības iestādes iekšējā un ārējā 

vidē jūtas droši. 

 

Ar Rīgas Domes 02.03.2022. lēmumu Nr. 1323 

“Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības 

iestāžu tīkla pilnveidošanas pasākumiem 2022. 

gadā” ar 31.08.2022. likvidēta Rīgas 65. 

pamatskola  un pievienota Rīgas Lietuviešu 

vidusskolai.  

 

70% no aptaujātajām mērķgrupām izglītības 

iestādes mikroklimatu, fizisko un emocionālo 

vidi vērtē kā drošu.  

 

 b)kvantitatīvi: 

Notikušas vismaz 5 sanāksmes, 

tikšanās un sarunas par papildu 

telpu jautājumiem, piesaistot 

 

2019.gada. septembrī direktores un vietnieku 

saruna ar Rīgas domes Īpašuma departamenta 

vadītāja vietnieku un Būvniecības pārvaldes 



Rīgas Domi (RD) un RD 

Izglītības, kultūras un sporta 

departamentu, Skolas padomi un 

izglītības iestādes darbiniekus. 

  

 

 

 

 

Izglītojamie un darbinieki 

izglītības iestādē jūtas droši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par 10% palielinātas informatīvās 

norādes par epidemioloģisko 

drošību skolā. 

 

 

 

 

Ierīkots domofons pie izglītības 

iestādes ieejas durvīm. 

 

 

 

priekšnieku R.Rusinu; 2020./2021. mācību gadā 

-  vairākas direktores tikšanās ar RD IKSD 

Izglītības pārvaldes priekšnieku I. Balamovski 

un Vispārējās izglītības nodaļas vadītāju A. 

Pēterkopu,  30.08.2021. Ped. padomes sanāksme. 

01.09.2021. RD Izglītības komitejas 

priekšsēdētājas vietnieces  I. Siliņas vizīte 

izglītības iestādē, tikšanās ar Skolas padomi. 

2022. janvārī izglītības iestādes vadītājas saruna 

ar RD IKSD vadību. 

 

Izglītības iestādē ir izstrādāta kārtība atbalsta 

saņemšanai nepieciešamības gadījumā. Tika 

veikts preventīvais darbs, uzaicinot atbilstošas 

jomas speciālistus sarunām ar izglītojamajiem, 

izglītojamo vecākiem un pedagogiem 

organizējot 10 dažādus izglītojošus un 

informējošus pasākumus: lekciju cikls 

pamatskolas un vidusskolas izglītojamiem par 

atkarību izraisošām vielām sadarbībā ar Valsts 

policijas speciālistiem; dažādās klašu grupās 

notika lekcijas par mobingu  un vardarbību;  

lekcijas par ugunsdrošību, evakuācijas mācības.  

Dežūru kārtība nosaka izglītojamo un pedagogu 

līdzatbildību un iesaisti drošas psiholoģiskās un 

fiziskās vides uzturēšanā. 

 

Lai nodrošinātu epidemioloģisko drošību 

izglītības iestādē, tika izvietotas informatīvās 

zīmes uz visām  ieejas durvīm, uz grīdas abos 

korpusos tika uzlīmētas zīmes - atgādinājums  

ievērot nepieciešamo distanci. Izglītojamie tika 

mutiski instruēti par drošību. Kabineti tika 

vēdināti atbilstoši telpās izliktajiem grafikiem,  

24 kabineti apgādāti ar gaisa kvalitātes 

fiksēšanas sensoriem tā veicinot iespēju 

kontrolēt gaisa kvalitāti un regulēt vēdināšanas 

režīmu. 

Vērtējot informāciju par domofona iespējām, 

tiek meklēta mūsdienīgāka un efektīvāka 

darbinieku un izglītojamo elektroniska 



 

Izglītības iestādes ir labiekārtota 

teritorija, renovēts spēļu laukums. 

identificēšanas sistēma, lai sekmētu drošāku vidi 

izglītības iestādē.  

Izglītības iestādes teritorijā ir veikti uzlabojumi 

darbinieku automašīnu novietošanai. Spēļu 

laukums tika renovēts daļēji līdzekļu trūkuma 

dēļ.  

2. Izglītības iestādē tiek 

īstenotas dažādas 

norises, kas veltītas 

izglītības iestādes 30 

gadu jubilejai. 

a)kvalitatīvi: 

Izglītības iestādes izglītojamie, 

vecāki un darbinieki kopīgi 

atzīmējuši skolas 30 gadu jubileju. 

 

Izglītības iestādei ir pozitīvs 

ārējās vides tēls. 

 

 

 

 

 

Prioritātes izvērtēšanā ir 

izmantotas vismaz trīs kvalitātes 

vērtēšanas metodes (aptaujas, 

sarunas, fokusgrupas, situāciju 

analīze) un piedalās visas 

mērķgrupas (izglītojamie, 

izglītojamo likumiskie pārstāvji, 

pedagogi un tehniskais personāls) 

 

2022.gada 22.aprīlī tika atzīmēta izglītības 

iestādes 30 gadu jubileja. 

 

Izglītības iestādē plaši tiek izmantoti sociālie 

tīkli - facebook, youtube. Izglītības iestādes 

mājas lapā tiek ievietota aktuāla informācija par 

izglītības procesa norisi skolā. Intervijās ar 

vecākiem guvām apliecinājumu, ka izglītības 

iestādei ir pozitīvs ārējais vides tēls. Edurio 

aptaujā 79% izglītojamo apliecināja, ka lepojas 

ar to, ka mācās mūsu izglītības iestādē. 

 

Izglītības iestādes prioritāšu izvērtēšanā tika 

izmantotas piecas kvalitātes vērtēšanas metodes: 

dokumentu analīze, fokusgrupas diskusijas, 

anketēšana, intervijas, izglītības iestādes apskate. 

 

 

 

 b)kvantitatīvi 

Notikušas vismaz 20 sanāksmes, 

kurās organizēts darbs izglītības 

iestādes popularizēšanas un 30 

gadu jubilejas notikumu rīkošanas 

kontekstā. 

 

 

 Notikuši 10 notikumi (t.sk. 

koncerts, izglītības iestādes 

absolventu salidojums, izstādes 

 

Izglītības iestādes administrācijai, skolotājiem, 

Skolas padomei ir notikušas vairāk nekā 20 

sanāksmes laikā  no 2021.gada septembra līdz 

2022.gada maijam (24.08., 7.09., 21.09., 5.10., 

2.11., 9.11., 23.11., 7.12., 14.12., 11.01., 18.01., 

21.01., 22.02., 1.03., 22.03., 5.04., 12.04., 26.04., 

3.05., 17.05., 24.05.) 

 Ir notikuši 10 notikumi izglītības iestādes 30 

gadu jubilejai - 29.04. VEF kultūras pilī svētku 

koncerts un izstāde, 26.05., 30.05., 31.05. 

pasākumi klasēm - Orientēšanās spēle, viktorīna. 



u.c.), kuri veltīti izglītības iestādes 

30 gadu jubilejai. 

 

 Par 30% ir pieaudzis skolas 

sociālo mediju (facebook un 

mājas lapas) apmeklējums un 

ievietoto rakstu (ziņu) daudzums 

Absolventu salidojums nenotika 

epidemioloģiskās situācijas dēļ.  

2020./2021.m.g. noslēgumā izglītības iestādei 

bija 658 facebook lapas sekotāji, bet 

2021./2022.m. g.  noslēgumā  - 712 facebook 

lapas sekotāji, un par 46.4% ir palielinājies 

ievieto ziņu apjoms un skatījumu skaits, tādējādi 

veicinot izglītības iestādes atpazīstamību. 

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 

1. Izglītības iestādē 

ikvienam ir 

nodrošināta droša 

ārējā un iekšējā 

mācību vide. 

a)kvalitatīvi 

1.  Izglītības iestādē ir pozitīva psiholoģiskā un 

emocionālā vide. 

2. Izveidota atbalsta sniegšanas sistēma pedagogiem, 

kas uzsākuši darbu izglītības iestādē. 

3. Ir vienota izpratne par izglītības iekšējiem 

normatīvajiem aktiem. 

4. Veikti labiekārtošanas darbi izglītības iestāžu ārējā 

un iekšējā vidē. Papildināta mācību materiāltehniskā 

bāze. 

 

 b)kvantitatīvi 

1.  80%  izglītojamo un darbinieku izglītības  iestādē jūtas 

psiholoģiski un emocionāli droši. 

2. Atbalsts sniegts 100% pedagogiem, kas uzsākuši 

darbu izglītības iestādē. 

3. 90% pedagogu ir vienota izpratne par izglītības 

iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem. 

4. 80% izglītojamo, darbinieku un izglītojamo 

likumisko pārstāvju uzskata, ka ārējā un iekšējā vide ir 

sakārtota. 

 

 Metodiskais atbalsts 

pedagogiem 

kompetencēs balstītā 

mācību satura 

a)kvalitatīvi 

1. Notiek pedagogu sadarbība mācību jomu darba 

grupās jaunā mācību satura ieviešanas un pilnveides 

procesā. 

 



ieviešanā. 2. Pedagogi papildina nepieciešamās zināšanas un 

prasmes, lai varētu īstenot jauno saturu padziļinātajos 

kursos. 

3. Pedagogiem ir vienota izpratne par efektīvas mācību 

stundas principiem. 

4. Izstrādāta pedagogu savstarpējās stundu vērošanas 

sistēma. 

 b)kvantitatīvi 

1. Pedagogi vismaz reizi mēnesī MJK dalās pieredzē, 

kopīgi plāno darbu jaunā mācību satura ieviešanas 

procesā. 

2. 100% pedagogu, kuri strādā vidējā izglītībā ar 

padziļinātajiem kursiem, ir apmeklējuši VISC 

piedāvātos kursus, Skola2030 vebinārus, seminārus. 

3. 100% pedagogu ir vienota izpratne par efektīvas 

mācību stundas principiem. 

4. Katrs pedagogs mācību gada laikā ir vērojis vismaz 

2 kolēģa/u mācību stundas. Administrācija un 

metodisko jomu vadītāji ir vērojuši vismaz 50% 

pedagogu mācību stundu. 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Centralizētajos eksāmenos(matemātikā, latviešu, angļu 

valodā) izglītības iestādes vidējais rādītājs ir virs valsts 

vidējā rādītāja. 

 

Kvalitatīva 3.,6.,9 klašu valsts PD rezultātu analīze 

(individuāli katram bērnam). 

 

Pilnveidot izglītības iestādes vērtēšanas 

kārtību. Izveidot digitālu datu bāzi, kurā 

apkopota katras klases, katra izglītojamā 

izaugsmes dinamika, sākot ar 1.klasi.  

 Nepieciešamas papildu konsultāciju stundas 

darbam ar talantīgajiem bērniem. Organizēt 

tematiskās mācību ekskursijas (MĀS- 

mācāmies ārpus skolas ) 

Ir izveidota sistēma, kuras rezultātā izglītojamie ikdienas 

izglītības procesā un ārpusstundu aktivitātēs apgūst 

Audzināšanas saturā (un procesā) mēŗktiecīgi 

integrēt karjeras izglītību.  



pilsoniskās līdzdalības pieredzi. 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses      Turpmākās attīstības vajadzības 

 Izglītības iestādē ir atvērta komunikācija izglītojamiem 

un vecākiem ar izglītības iestādes pedagogiem, 

darbiniekiem. Jauno izglītojamo (īpaši cittautu) 

iekļaušana skolas vidē. Cittautu izglītojamo iespējas 

komunicēt ar pedagogiem  dzimtajā valodā. Izgļītības 

iestādē ir formas, kuras mazina izglītojamo 

sociālekonomisko nevienlīdzību. Izglītojamajiem ar 

īpašām vajadzībām - nodrošināts atbalsts mācību 

procesā. Sistemātisks atbalsta personāla atbalsts  

veiksmīgai jauno izglītojamo iekļaušanai izglītības 

iestādes vidē. 

Jāveido vienota un padziļināta izpratne visām 

mērķauditorijām par iekļaujošo izglītību un tās 

nodrošināšanas iespējām izglītības iestādē.  

Nepieciešams skolotāja palīgs un speciālais 

pedagogs pamatskolas posmā. Veicināt skolas 

formas nēsāšanu ikdienā vecāko klašu 

izglītojamajiem. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē ir pieejami efektīvi risinājumi 

izglītojamo priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku 

mazināšanai. 

Nepieciešams nodrošināt fiziskās vides 

pieejamību izglītības iestādes telpās 

izglītojamiem ar kustību traucējumiem. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pastāvīgs pedagogu atbalsts izglītojamajiem dažādu  

situāciju risināšanā. 

Nepieciešams aktualizēt iekšējās kārtības 

noteikumus visām  mērķgrupām. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagogu un izglītojamo nodrošinājums ar 

datortehniku mājās un skolā. 

Wi-Fi plašāka pieejamība skolas iekštelpās 

un teritorijā. 

Izglītības iestādē katram pedagogam ir pieejams 

tiešsaistes dokuments - pieprasījumi 

materiāltehniskajai bāzei. 

Interaktīvā tāfele -  katrā kabinetā(plānot 

iegādes iespējas). 

 

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

 

4.1. ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”“PuMPuRS”. Projekta ietvaros 28 (73%) izglītības iestādes pedagogi 



sniedza personalizētu atbalstu 49(11%) izglītojamajiem, tādējādi veicinot sekmīgu 

mācību priekšmetu apguvi un mazinot izglītojamo risku pārtraukt mācības. 

4.2. Noslēdzās Erasmus+ projekts “Efektīvas stratēģijas skolēnu lasītprasmes 

veicināšanā”, kura mērķis, sadarbojoties ar poļu, lietuviešu un latviešu partneriem, 

bija efektīvas lasītprasmes stratēģiju izstrāde. 3 nedēļu garumā tika organizēti 

apmācību semināri Latvijā, Lietuvā un Polijā, kur kopumā 42 pedagogi (8 no mūsu 

izglītības iestādes) apguva un izstrādāja dažādas lasītprasmes veicināšanas stratēģijas, 

kuras izmantojot, izglītojamie tiek ieinteresēti lasīt.  

4.3. Nordplus projekts "Virtuālās pilsonības skola" (Virtual school of Citizenship) tiek 

īstenots sadarbībā ar projekta partneriem  Lithuanian National Agency for Education, 

Office of the President of the Republic of Lithuania, Centre for Civil Education un The 

European Wegerland centre. 

4.4. Erasmus+projekts "BACK TO THE WILD: NON-TRADITIONAL EDUCATION 

METHODS IN PRIMARY SCHOOL" tiek īstenots sadarbībā ar: Vytautas Magnus 

University (VMU), President Valdas Adamkus Gymnasium un Ķemeru Nacionālo 

parku. 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi izglītības 

programmu īstenošanai 

5.1. Izglītības programmu īstenošanai parakstīti sadarbības līgumi ar Jonišķu rajona    

pašvaldības izglītības un kultūras nodaļu, pašvaldības jauniešu padomi, pašvaldības 

izglītojamo padomi, Jonišķu Alģimanta Raudoniķa mākslas skolu un Jonišķu pilsētas 

basketbola muzeju. 

5.2. Parakstīts sadarbības līgums karjeras izglītības jomā ar ISM Menedžmenta un 

Ekonomikas universitāti Viļņā, Lietuvā. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1.  Izglītības iestādes audzināšanas darbs ir iekļauts vienotā izglītības procesā, 

izglītības    

 iestādes 3 gadiem izvirzītās prioritātes: 

➢ Izglītības iestādes vērtību un tradīciju apzināšana, saglabāšana.  

➢ Attīstīt izglītojamo pilsonisko, sociālo atbildību un līdzdalību skolā, pilsētā, novadā, 

valstī; 

➢ Izglītojamo izpratnes veicināšana par tikumu un vērtību nozīmi sabiedrībā un savas 

personības izaugsmē; 

Šo prioritāšu sasniegšanai tiks organizēta pastāvīga un personalizēta sadarbība starp 

klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, interešu izglītības pulciņu vadītājiem, 

iesaistot izglītojamo vecākus. 

6.2.  Dalība projektos, ārpusskolas nodarbībās, izglītības iestādes 30 gadu jubilejas 

pasākumu organizēšanā un īstenošanā sekmējusi izglītojamā pašattīstības kompetenci, 

sociālo un kultūras kompetenci: 

➢ kopīgā klašu audzinātāju sadarbības rezultātā izveidots izglītības audzināšanas darba 

plāns atbilstoši vecumposmam, izveidota vienota e-platforma audzināšanas darba 

mācību materiāliem (metodiskie materiāli, stundu plāni, karjeras izglītības materiāli 

u.c.) mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem; 

➢ sākumskolas klasēs tika organizētas nodarbības par veselības un drošības 

jautājumiem/ tēmām, pamatskolas un vidusskolas klasēs tika organizētas 

nodarbības par atkarību izraisošām vielām un to ietekmi uz izglītojamiem, kā arī 

tika organizēta lekcija vecākiem par bērna attīstību un dažādu vecumposmu 

īpatnībām. 



7. Citi sasniegumi 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

Sasniegumi mācību olimpiādēs: 

 1.vieta 2.vieta 3.vieta Atzinība 

2. p. matemātikas olimp. 5.-8.kl   1 1 

2. p. matemātikas olimp. 9.-12.kl    2 

2. p. ekonomikas olimp. 10.-12.kl.   1  

2. p. ķīmijas olimp. 9.-12.kl    1 

2. p. ģeogrāfijas olimp. 10.-12.kl   1 1 

2. p. latv. val. un lit. olimp. 8.-9.kl.  1   

2. p. vēstures olimp. 9. un 10.-12.kl   2  

2. p. bioloģijas olimp. 9.-12.kl.grupā  1 2 1 

2. p. angļu val. olimp. 10.-12.kl  2 1  

Lietuviešu valodas un literatūras 

olimpiāde 10-11.kl. 

1 1   

Rīgas skolēnu skatuves runas video 

konkurss “Rīgas zvirbulis” 

4 2   

Valsts izglītības satura centra Skolēnu 

skatuves runas video konkursa 2.kārta 

1 1   

Vizuālās mākslas konkurss Lietuvā 

“Man rūp Lietuva” 

  1  

Vizuālās mākslas konkurss Lietuvā 

“Mēs – Lietuvas bērni” 

1  1  

 

Pieci izglītojamie no izglītības iestādes piedalījās nodarbību ciklā “Nākotnes līderu 

akadēmija”, apgūstot prasmi uzstāties, diskutēt par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem. 

Cikla noslēgumā trīs jaunieši kā balvu ieguva ceļazīmi uz Briseli, kur varēja iepazīties ar 

darba specifiku Eiroparlamentā. 

7.2.  Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.2.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 

2021./2022. mācību gadu: 

Secinājumi: 

➢ Analizējot valsts pārbaudes darbu rezultātus 2021./2022 mācību gadā, var secināt, 

ka 9. klašu pārbaudes darbu rezultāti ir nedaudz zemāki nekā vidēji valstī. Salīdzinot 

vidējos VPD rezultātus ar gada vērtējumiem, būtisku atšķirību nav;  

➢ Analizējot 2021./2022. m. g. CE rezultātus latviešu valodā, matemātikā un angļu 

valodā, var secināt, ka izglītojamo gūtie rezultāti ir augstāki par vidējiem rezultātiem 



valstī, bez tam trīs izglītojamie CE angļu valodas eksāmenu aizstāja un sertifikātu 

ieguva starptautiskā testēšanas institūcijā. Visi trīs ieguva  IETLS vērtējumu  C1.  

➢ 12.klases izglītojamie kārtoja Lietuvas izglītības aģentūras nacionālās pārbaudes 

testu lietuviešu valodā. 3 izglītojamie ieguva A2, 4 ieguva B1 sertifikātus, 11 ieguva 

B2. 

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

Secinājumi: 

➢ Visos obligātajos (svešvaloda, matemātika, latviešu valoda) 12. klases 

centralizētajos eksāmenos 2018. – 2021.gados skolēnu uzrādītie vidējie rezultāti 

pārsniedz valsts vidējos rādītājus. Izglītojamo mācību sasniegumi Valsts pārbaudes 

darbos ir stabili.  

➢ Zemāki rezultāti ir bioloģijā, ķīmijā  un fizikā. Šos CE izvēlas mazs izglītojamo 

skaits. Ir gadījumi, ka izglītojamie, kuri izvēlējušies kārtot izvēles CE, objektīvi 

neizvērtē savas spējas konkrētajā mācību priekšmetā, neizmanto skolas piedāvāto 

atbalstu, tādējādi iegūstot zemu vērtējumu eksāmenā. 

7.3.  Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 

Secinājumi: 

Izglītības iestādē ikdienas mācību rezultāti ir optimāli, salīdzinot tos ar mācību gada  

vidējiem vērtējumiem, būtisku atšķirību nav. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


