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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 

Salacgrīvas vidusskola ir Salacgrīvas novada domes izglītības iestāde, kas 

dibināta 1921. gadā. Izglītības iestāde atrodas ārpus pilsētas centra, tuvu jūrai. Blakus 

iestādei atrodas pirmsskolas izglītības iestāde “Vilnītis”, Salacgrīvas novada mūzikas 

un mākslas skola, sporta stadions, estrāde un hokeja laukums, kur bērniem un 

jauniešiem ir iespēja sportot un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Izglītības iestādes telpās 

darbu veic Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola. 

2019./2020. mācību gada 1.septembrī mācības Salacgrīvas vidusskolā uzsāka  

365 izglītojamie. No tiem: 129 audzēkņi 1.-4.klašu grupā, 191 audzēknis 5.-9.klašu 

grupā un 45 audzēkņi 10.-12.klašu grupā. 2020./2021. mācību gada 1.septembrī 

mācības Salacgrīvas vidusskolā uzsāka 358 izglītojamie. 

Salacgrīvas vidusskolas īstenotās izglītības programmas 2019./2020. mācību 

gadā: 

Nr.p.k. Izglītības programma 
Programmas 

licences numurs 

1.  Pamatizglītības programma (21011111) V_24 

2.  Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem (21015611) 

V_145 

3.  Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem (21015811) 

V-5498 

4.  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma (31011011) 

V-6737 

 

2019./2020. mācību gadā Salacgrīvas vidusskolā pedagoģisko darbu veica 51 

pedagogs. No tiem: 45 sievietes un 6 vīrieši. 22 pedagogi ir Salacgrīvas vidusskolas 

absolventi. Izglītības iestādes saimniecisko darbību nodrošina 18 tehniskie darbinieki. 

Iestādes vadības darbu veic direktore un 4 direktores vietnieki ar nepilnu darba 

slodzi. Izglītības iestādē tiek nodrošināti izglītības psihologa, pedagoga karjeras 

konsultanta, logopēda, speciālā pedagoga, sociālā pedagoga un medicīnas māsas 

pakalpojumi. Pedagogu un atbalsta personāla speciālistu nodrošinājums ir atbilstošs, 

tiek nodrošināta speciālistu pieejamība. 

2019.gadā izglītības iestādes budžetu veidoja 981532,67 euro ( no tiem 372480 

euro - Salacgrīvas novada domes līdzekļi un 609052,67 euro - valsts budžeta 

līdzekļi). 2020.gada periodā no janvāra līdz augustam izglītības iestādes budžetu 

veido 953590 euro (no tiem 548603 euro - Salacgrīvas novada domes līdzekļi un 

404987 euro valsts budžeta līdzekļi). 
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Izglītības iestādē iespējams apgūt angļu, vācu un krievu valodu. Ar 

2020./2021.mācību gadu Salacgrīvas vidusskola 10.klases izglītojamiem nodrošina 

iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību valodu un dabaszinātņu mācību jomās.  

Izglītības iestādē atrodas informātikas kabinets ar interneta pieslēgumu, 

bibliotēka, lasītava, ēdnīca, kafejnīca, sertificēts veselības punkts un dienesta 

viesnīca. 

Izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja lietderīgi pavadīt no mācībām brīvo 

laiku 14 interešu izglītības pulciņos: kultūrizglītības, sporta izglītības, tehniskās 

jaunrades un vides izglītības jomā. Izglītības iestādē ieviestas tehniskās jaunrades 

nodarbības - Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” ietvaros izveidots lego-robotikas un automodelisma interešu 

izglītības pulciņš. Sadarbībā ar LR Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centru, tiek 

piedāvāta jaunsargu apmācības programma. 2014./2015.mācību gadā Salacgrīvas 

vidusskola kļuva par programmas „Mammadaba” vēstniecību. 

Izglītības iestāde veic ļoti aktīvu darbu Ekoskolu programmā un vides 

izglītības jomā – ir iegūts Ekoskolas sertifikāts, 2019./2020. un 2020./2021. mācību 

gadā par ieguldīto darbu vides izglītības jomā atkārtoti saņemts Ekoskolas Zaļais 

karogs. Pateicoties aktīvajai darbībai vides izglītībā, Salacgrīvas vidusskola saņēma 

Rīgas Tehniskās universitātes uzaicinājumu iesaistīties starptautiskā projektā ar 

Turku universitāti Somijā par starptautiskas jauniešu apmaiņas programmas, 

inovatīvu jauniešu biznesa ideju platformas izstrādi, rūpējoties par ilgtspējīgu vidi.  

Salacgrīvas vidusskola ir Slimību profilakses un kontroles centra Nacionālo 

Veselību veicinošo skolu tīkla dalībskola, iesaistoties veselīga dzīvesveida 

popularizēšanas aktivitātēs. 

Kopš 2017./2018. mācību gada Salacgrīvas vidusskola ir  praktiskās biznesa 

izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvija” dalībskola, nodrošinot 

izglītojamo mācību uzņēmumu izveides iespējas. 2019.gada septembrī izglītības 

iestāde saņēmusi pateicības rakstu no “Junior Achievement Latvija” par ieguldījumu 

“Līderu programmas 2019” īstenošanā. Sadarbībā ar projektu “Esi līderis”, 

izglītojamiem ir iespēja iegūt profesionālās pilnveides apliecību “Uzņēmējdarbības 

pamati”. Dalība šajās programmās veicina izglītojamo zināšanas karjeras izglītībā. 

Salacgrīvas vidusskolas īstenotie darba procesi un sasniegtie rezultāti regulāri 

tiek atspoguļoti iestādes interneta vietnē www.salacgrivasvsk.lv, nodrošinot 

savlaicīgu informācijas nodošanu izglītojamiem, vecākiem, darbiniekiem, sadarbības 

partneriem un sabiedrībai kopumā, īstenojot atklātības un labas pārvaldības principu. 

http://www.salacgrivasvsk.lv/
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Salacgrīvas vidusskolas misija: radīt labvēlīgus priekšnosacījumus, drošu un 

profesionāli atbalstošu vidi izglītojamā, kā radošas, vispusīgi attīstītas un sociāli 

atbildīgas personības, attīstībai un nākotnes karjeras plānošanai. 

Vīzija: Salacgrīvas vidusskola kā mūsdienīga, uz sadarbību vērsta izglītības iestāde, 

kurā tiek nodrošinātas vienotas prasības un individuāla pieeja izglītojamā, kā 

radošas, vispusīgi attīstītas un sociāli atbildīgas personības, attīstībai. 

Vērtības: 

1. cieņa, cieņpilna sadarbība – izglītojamais, kā  radoša, vispusīgi attīstīta un 

sociāli atbildīga personība, primāri ir izglītojamo, vecāku un pedagogu 

cieņpilnas sadarbības rezultāts. 

2. atbildība – par drošas, radošas un motivējošas vides veidošanu izglītības 

iestādē, lai izglītojamie būtu motivēti atbildīgi pilnveidot savas zināšanas un 

prasmes, uzņemoties atbildību par savu rīcību. 

3. zināšanas un prasmes – nodrošināt teorētisko un praktisko zināšanu sasaisti, 

veicinot izglītojamo veiksmīgu integrāciju ikdienas dzīves procesos. 

Devīze: Salacgrīvas vidusskola – skola tavai izaugsmei! 

 

Salacgrīvas vidusskolas mācību darba prioritātes 2019./2020. mācību gadā: 

1. ikdienas praksē ieviest un izvērtēt izglītojamo pašvadītas mācīšanās 

paņēmienus; 

2. attīstīt pedagogu savstarpējo sadarbību un labās prakses piemēru 

popularizēšanu; 

3. atbalstīt izglītojamo motivāciju individuālo mērķu, individuālās izaugsmes 

veicināšanai. 

 

Mācību darba prioritāšu īstenošanas rezultāti: 

1. 24.08.2020. pedagogu anonīmās aptaujas rezultāti par izglītojamo pašvadītas 

mācīšanās paņēmienu ieviešanas analīzi apliecina, ka 100% pedagogu ir 

ieviesuši izglītojamo pašvadītas mācīšanās paņēmienus mācību stundās, 97% 

norāda, ka ir gatavi kompetenču satura pieejas ieviešanai no 01.09.2020., jo 

guvuši pārliecību iepriekš realizēto mācību stundu laikā, ir atvērti pārmaiņām, 

pārmaiņas uztver ar interesi un kā iespēju bērnus ieinteresēt mācību darbā. 3% 

no pedagogiem norāda, ka nejūtas droši, organizējot pašvadītas mācīšanās 

paņēmienus mācību stundu laikā, taču ir ieinteresēti to darīt, ir gatavi 

apmeklēt papildus profesionālās pilnveides kursus, sadarboties ar kolēģiem; 
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2. analizējot metodisko komisiju darbu var secināt, ka ir izdevies attīstīt 

pedagogu savstarpējo sadarbību un labās prakses piemēru popularizēšanu, 

taču jāturpina šīs jomas pilnveide 2020./2021.mācību gadā. Vērotajās mācību 

stundās novērojams, ka pedagogi baidās kļūdīties, ir nepieciešams papildus 

iedrošinājums un atbalsts, tāpēc ar 2020./2021. mācību gadu darbu uzsāks 

izglītības iestādes metodiskā padome, kurā metodiskā darba koordināciju, 

labās prakses piemēru un savstarpējās sadarbības popularizēšanu, metodisko 

materiālu apkopošanu un izstrādi kopā īstenos metodisko komisiju vadītāji, 

novada mācību jomu koordinatori un iestādes administrācija, iesaistot gan 

iestādes pedagogus, gan kolēģus no Salacgrīvas novada un apkārtējo novadu 

izglītības iestādēm; 

3. izglītības iestādē ir izveidota atbalstoša vide izglītojamo individuālo mērķu, 

individuālās izaugsmes veicināšanai – tiek atbalstītas izglītojamo iniciatīvas 

pasākumu un akciju īstenošanā, telpu vizuālais noformējums motivē pozitīvai 

izglītojamo pašizpausmei. 

 

Salacgrīvas vidusskolas audzināšanas darba prioritātes 2019./2020.mācību gadā: 

1. vērtībizglītība – 2019./2020.mācību gadā pastiprināta uzmanība tika veltīta 

vērtību (sevišķi cieņas un cieņpilnas sadarbības jomā) aktualizēšanai klases un 

mācību stundās, projektu nedēļas laikā, darbs tiks turpināts 

2020./2021.mācību gadā; 

2. pozitīva uzvedība un saskarsmes kultūra – izglītības iestādes telpu vizuālais 

noformējums, citāti, domugraudi veido atbalstu pozitīvai uzvedībai un 

saskarsmes kultūrai, iesāktās aktivitātes tiks turpinātas; 

3. patriotisms un pilsoniskā līdzdalība – saskaņā ar 20.01.2020.veikto anonīmo 

aptauju 100% izglītojamo atzīst, ka ir Salacgrīvas novada patrioti, 97% 

norāda, ka regulāri iesaistās patriotiska rakstura aktivitātēs un pasākumos, 

iesāktais darbs tiks turpināts, taču sasniegtais rezultāts vērtējams kā ļoti labs; 

4. veselīga dzīvesveida pamati un atkarību profilakse – izglītības iestāde kā 

Veselību veicinošo skolu tīkla dalībskola aktīvi iesaistās veselīga dzīvesveida 

popularizēšanā – iestādē ir ierīkotas 2 ūdens filtrēšanas iekārtas, lai veicinātu 

ūdens lietošanas paradumu izglītojamo vidū, starpbrīžos notiek vingrošana, 

katru gadu tiek organizēta “Olimpiskā diena”, izglītojamo interesi par 

mobilajiem tālruņiem mazina galda spēles, novuss un galda tenisa 

čempionāts, notiek nodarbības pirmās palīdzības sniegšanā, iestādē viesojas 
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vieslektori ar izglītojošām nodarbībām par roku higiēnu, ķermeņa higiēnu, 

atkarību profilaksi. 

Salacgrīvas vidusskolas 2019./2020. mācību gadā īstenotie projekti: 

1. Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” – piesaistīti projekta līdzekļi izglītības psihologa konsultāciju, 

mācību priekšmetu pedagogu individuālo konsultāciju nodrošināšanai 

izglītojamiem ar zemiem mācību sasniegumiem, ēdināšanas un dienesta 

viesnīcas izdevumu segšanai, mazinot priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

riskus izglītojamo vidū, organizētas pedagogu apmācības, dalība projektā 

turpinās 2020./2021.mācību gadā; 

2. Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” – projekta ietvaros nodrošināts pedagoga palīga atbalsts 

izglītojamiem ar zemiem, vispārējiem mācību sasniegumiem un pedagoga 

palīga individuālas konsultācijas izglītojamiem ar augstiem mācību 

sasniegumiem, ieviesti robotikas un automodelisma interešu izglītības pulciņi, 

nodrošinātas izglītojamo mācību vizītes STEM jomas pilnveidei; 

3. Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” – nodrošinātas izglītojamo mācību vizītes karjeras 

izglītības jomā, organizētas tematiskas tikšanās karjeras izglītības jomā; 

4. Eiropas Sociālā fonda projekts “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi – izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma 

pētījums” – uzsākta sadarbība ar veselības inspekciju, nodrošinot izglītības 

iestādes iekštelpu gaisa kvalitātes monitoringu; 

5. Starptautiskais Centrālbaltijas projekts, sadarbojoties ar Rīgas Tehnisko 

universitāti un Turku Universitāti Somijā – uzsākta dalība, 

2020./2021.mācību gadā plānota starptautiska jauniešu apmaiņas programma, 

inovatīvu jauniešu biznesa ideju platformas izstrāde; 

6. starptautiskais projekts “Ēdam atbildīgi” – īstenoti veselīga uztura 

popularizēšanas pasākumi un ūdens lietošanas paradumu attīstīšana 

izglītojamo vidū; 

7. projekts “Jaunie vides līderi” – nodrošināta izglītojamo dalība vides izglītības 

pasākumu jomā; 

8. Latvijas Olimpiskās komitejas projekts “Sporto visa klase” – projektā 

piedalījās 4.a, 5.a, 5.b un 6.a klase, šo klašu izglītojamiem tika nodrošināta 

iespēja sportot katru dienu, ir uzlabojusies izglītojamo veselība, fiziskā 
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izturība un stāja, ir iegūta 2.vieta ceturto klašu vidū un 3. vieta trešo klašu 

vidū Latvijas mērogā; 

9. Baltijas jūras projekts – katru gadu izglītojamie iepazīst Baltijas jūras 

piekrastes floru un faunu, veic ūdens analīzes un praktiskā darbībā fiksē 

apkārtējā vidē vērojamās izmaiņas; 

10. biedrības “Jūrkante” projekts “Vidzemes piekrastes zvejas tradīciju un 

nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana” – projekta 

ietvaros izglītojamie tiekas ar vietējiem zvejniekiem, iepazīst viņu ikdienu, 

zvejas tradīcijas; 

11. pašvaldību sadarbības projekts ar Handevitu (Vācijā) – katru gadu notiek 

izglītojamo apmaiņas programma starp Salacgrīvu un Vāciju. Salacgrīvas 

vidusskolas izglītojamie  aprīlī/maijā dodas uz Handevitu, iepazīstot Vācijas 

kultūru, vēsturi, izglītības sistēmu. Septembrī Salacgrīvā ierodas Handevitas 

izglītojamie, iepazīstot Latvijas kultūrvidi, dabu, vēsturi, izglītības sistēmu. 

2020.gadā apmaiņas programma nevarēja notikt Covid-19 infekcijas 

ierobežojumu dēļ. 

 

Salacgrīvas vidusskolas 2019./2020. mācību gadā īstenotās sadarbības 

programmas: 

 dalība Ekoskolu programmā - iegūts Ekoskolas sertifikāts, saņemts Ekoskolas 

Zaļais karogs; 

 programmas “Skolas piens” un “Skolas auglis” – nodrošināta piena un ābolu 

pieejamība 1.-9.klašu izglītojamiem; 

 programma/iniciatīva “Latvijas skolas soma” – mācību vizīšu, radošo 

darbnīcu, kultūras pasākumu nodrošināšana 1.-12.klašu izglītojamiem; 

 sadarbības programma ar Laulasmaa Kooli skolu (Igaunijā) – notika 

pieredzes un dalībnieku apmaiņa starp Salacgrīvas vidusskolas un Igaunijas 

folkloras kopu dalībniekiem, Laulasmaa Kooli skolas izglītojamie piedalījās 

Salacgrīvas vidusskolas Lieldienu un Mārtiņdienas svētku pasākumos; 

 sadarbības programma ar Šaukenai ģimnāziju (Lietuvā) – pieredzes apmaiņa 

ar Lietuvas kolēģiem. 

 

Nozīmīgi ir Salacgrīvas vidusskolas jauno biologu panākumi pasaules 

bioloģijas olimpiādēs. Gints Kalniņš 2007.gadā pasaules bioloģijas olimpiādē Kanādā 

un 2008.gadā Indijā izcīnīja bronzas medaļas, 2012.gadā un 2013.gadā bronzas 

medaļas Šveicē un Singapūrā ieguva Mārtiņš Vaivads, par iegūtajiem sasniegumiem 
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saņemot arī Latvijas Ministru prezidenta balvu. 2019.gadā Kristians Kacars ieguva 

atzinību fizikas valsts olimpiādē. 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo 

mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti) 
 

Salacgrīvas vidusskolas mērķis: veicināt katra izglītojamā personīgo izaugsmi, 

nodrošinot individuālu pieeju izglītojamo spēju un talantu attīstībai, ievērojot 

sadarbības, līdzatbildības un radošuma pamatprincipus. 

Ilgtermiņa mērķi: 

1. mūsdienīga mācību procesa realizācija, izmantojot informācijas tehnoloģiju 

sasniegumus; 

2. attīstīt izglītojamo analītisko un kritisko domāšanu; 

3. izglītības procesā akcentēt uzņēmējspēju kompetenču pilnveidi karjeras 

plānošanā; 

4. veicināt izglītojamo izpratni un iesaisti sociālās atbildības jomā; 

5. izglītības iestādes attīstība, piesaistot projektu līdzekļus. 

Īstermiņa mērķi: 

1. nodrošināt iespēju izglītojamiem pašiem uzņemties atbildību par 

notiekošajiem procesiem savā izglītības iestādē, novadā, ieguldot brīvprātīgo 

darbu telpu un apkārtnes labiekārtošanā, pasākumu organizēšanā; 

2. attīstīt izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmes un iemaņas; 

3. turpināt izglītot jauniešus uzņēmējdarbībā, nākotnē radot labvēlīgu bāzi 

novada uzņēmējdarbības attīstībai. 

Uzdevumi: 

1. izglītības procesā nodrošināt atbalstošu un motivējošu vidi izglītojamo kā 

vispusīgi attīstītu personību harmoniskai pilnveidei; 

2. īstenot cieņpilnas pilsoniskās līdzdalības, nodarbinātības, veiksmīgas 

socializācijas, tālākizglītības un veselīga dzīvesveida paradumu integrāciju 

izglītojamo ikdienas norisēs; 

3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot 

izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu 

interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās 

karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai; 
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4. izmantot uz sadarbību, līdzatbildību, radošumu un pozitīvas rīcības 

veicināšanu vērstas mācību un audzināšanas darba metodes, ievērojot 

individuālu un cieņpilnu pieeju; 

5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, 

sabiedrību, vidi, novadu un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko 

un kultūras savdabību; 

6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību; 

7. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus izglītības iestādes 

ilgtspējīgai attīstībai. 

 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu, īstenotu izvirzīto darbības mērķi 

un uzdevumus, Salacgrīvas vidusskola 2019./2020.mācību gadā bija izvirzījusi 

sekojošas prioritātes pedagoģiskā darba pilnveides aspektos: 

 pozitīvas rīcības un cieņpilnas sadarbības veicināšanu izglītības iestādē – 

prioritāte tika apspriesta pedagoģiskās padomes sēdē, tās īstenošana un 

aktualizēšana notika mācību un klases stundu, projektu nedēļas laikā; 

 mūsdienu informācijas tehnoloģiju iespēju izmantošana – direktora vietnieki 

organizēja digitālo prasmju pilnveides nodarbības pedagogiem, praktiski 

attīstot tiešsaistes nodarbību organizēšanas prasmes; 

 labas pārvaldības principu ievērošanu – izglītības iestādes aktuālie jautājumi 

tiek apspriesti pedagoģiskās padomes sēdēs un metodiskajās komisijās, 

ikvienam ir iespējams tikties individuālā sarunā ar administrācijas 

pārstāvjiem, ir izveidota veiksmīga sadarbība ar Salacgrīvas novada domi un 

izglītības iestādes padomi, izveidota slēgta pastkastīte anonīmo jautājumu, 

problēmu iesniegšanai. 
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P
a
m

a
t-

jo
m

a
s Darbības 

prioritātes 
Sasniegtais rezultāts 

M
ā
cī

b
u

 

sa
tu

rs
  Izglītības 

programmu 

īstenošana. 

 Izglītības iestāde 2020./2021.mācību gadā realizēs 6 izglītības 

programmas.  

 2020./2021.mācību gadā Salacgrīvas vidusskola 10.klases 

izglītojamiem nodrošina valodu un dabaszinātņu mācību jomu apguvi. 

M
ā
cī

ša
n

a
 u

n
 m

ā
cī

ša
n

ā
s  Mūsdienīgu 

mācību metožu 

izmantošana 

efektīvās 

mācību stundās.  

 Informācijas 

tehnoloģiju 

izmantošana. 

 Tiek atbalstīta radoša pedagogu pašizpausme mācību stundās un ārpus 

tām. 

 Pedagogi realizē Latvijas un starptautiska mēroga sadarbības 

projektus. 

 Mācību stundas tiek organizētas ārpus telpām – dabas vidē jūras 

krastā. 

 Visos mācību kabinetos pieejams dators, ekrāns un internets. 

 Mācību procesā tiek izmantoti informācijas tehnoloģiju resursi, 

interaktīvi uzdevumi, direktora vietnieki pedagogiem organizē digitālo 

prasmju pilnveides nodarbības.  

Iz
g
lī

to
ja

m
o
 s

a
sn

ie
g
u

m
i 

 Izglītojamo 

sasniegumu 

dinamika. 

 Izglītojamo 

talantu, radošo 

spēju, 

pētniecisko un 

sadarbības 

prasmju 

veicināšana.  

 Izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi regulāri ir uzskaitīti 

skolvadības sistēmā “E-klase”. 

 Izglītojamo sasniegumu dinamika regulāri tiek analizēta un izvērtēta 

atbalsta personāla, metodisko komisiju un pedagoģiskās padomes 

sēdēs. 

 Izglītojamie ar augstiem sasniegumiem startējuši mācību priekšmetu 

olimpiādēs starpnovadu un valsts mērogā. 

 Izglītojamie ar augstiem sasniegumiem piedalās daudzveidīgos 

konkursos, skatēs, sacensībās (TV spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”, fonda 

“Sibīrijas bērni” konkursā, Eiropas eksāmenā, Iekšlietu ministrijas, 

Datu valsts inspekcijas un citās aktivitātēs). 
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 Atbalsta 

sistēmas 

ieviešana. 

 Atbalsts 

pozitīvai rīcībai. 

 Vērtību, 

veselības un 

drošības 

izpratnes 

padziļināšana. 

 Karjeras 

izglītības 

piedāvājuma 

pilnveide. 

 

 Izveidota atbalsta speciālistu komanda, kas palīdz agrīni diagnosticēt 

potenciālos riskus, pēc iespējas ātrākā laikā nodrošinot palīdzības 

sniegšanu. Ir izstrādāta atbalsta sistēma, tā aktualizēta 31.08.2020. 

 Dalība IKVD un Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” sniedz resursus 

izglītojamo atbalsta sistēmas un vajadzību nodrošināšanai, kā arī - 

atbalsta pedagogus, nodrošinot apmācības. 

 Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” nodrošina daudzveidīgu STEM 

jomas aktivitāšu nodrošināšanu izglītojamiem, atbalstu bērniem ar 

mācīšanās traucējumiem un talantīgajiem bērniem. 

 Izglītības iestādē tiek nodrošināti labvēlīgi apstākļi, telpu 

labiekārtojums un emocionālā vide, lai sekmētu izglītojamo pozitīvu 

rīcību. 

 Regulāri notiek vērtību, veselības un drošības jautājumu aktualizācija 

mācību un klases stundās, lekcijās, nodarbībās. 

 Izglītības iestādē tiek veikta video novērošana, ir dežurējošais 

administrators, tiek organizētas pedagogu dežūras izglītojamo drošības 

nodrošināšanai. 

 Pedagogs karjeras konsultants pilnveido karjeras plānošanas 

piedāvājumu un metodiskos materiālus, nodrošina dažādu profesiju 

pārstāvju tikšanos ar izglītojamiem, koordinē pedagogu iesaisti 

karjeras izglītības pasākumos. 

Iz
g
lī

tī
b

a
s 

ie
st

ā
d

es
 v

id
e 

 Patriotiskās 

audzināšanas 

veicināšana. 

 Izglītības 

iestādes telpu 

labiekārtošana. 

 Piederības 

izjūtas 

veicināšana 

savai skolai, 

pilsētai, 

novadam un 

valstij. 

 

 Pedagogi un izglītojamie katru gadu iesaistās Vidzemes Patriotiskās 

dzejas festivālos, gūstot godalgotas vietas.  

 

 Izglītojamie pedagogu vadībā organizē valsts svētku svinīgos 

pasākumus, dekorē telpas, piedalās Salacgrīvas pilsētas rīkotajā lāpu 

gājienā, kas veltīts Lāčplēša dienai.  

 

 Katru gadu bērni, vecāki, pedagogi un Salacgrīvas novada domes 

deputāti aktīvi iesaistās izglītības iestādes telpu noformēšanā, 

piparkūku cepšanā. 

 

 Kopš 2018./2019.mācību gada izglītojamie iesaistās iestādes vizuālo 

darbu konkursā, radot savu dizainu izglītības iestādes dienasgrāmatu 

un sekmju grāmatiņu vākam. 

 

 Piederības izjūtu veicina patriotiskie konkursi un tradicionālie 

pasākumi (skrējiens “Trīs tilti”, “Absolventu mačs” basketbolā, 

spartakiādes, erudīcijas konkursi, novada popiela, folkloras kopas 

“Zēģelīte” organizētie latviešu gadskārtu svētki, 1.-4.klašu pedagogu 

organizētie patriotiskie un tradicionālie svētki). 
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R
es
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i 

 Materiāltehnis-

kās bāzes 

uzlabošana. 

 Racionāls 

finanšu resursu 

izlietojums. 

 Vecāku un 

sabiedrības 

iesaiste. 

 2014.gada augustā izglītības iestādē pabeigta vispārējā renovācija un 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. 

 Regulāri tiek atjaunotas un labiekārtotas mācību telpas. 

 2020.gadā ierīkotas automātiskās ārdurvju slēdzenes ugunsdrošības 

nodrošināšanai. 

 2019.gadā iegādāti jauni portatīvie datori, projektori un printeri darba 

procesa pilnveidei, aktīvi tiek izmantoti digitālie mācību līdzekļi 

portālā uzdevumi.lv, Lielvārda digitālie materiāli, aptauju veikšanai 

tiek izmantota EDURIO platforma. 

 Izglītības iestāde vasaras periodā iznomā telpas daudzveidīgām 

nometnēm, apmācībām, kā arī festivāla “Positivus” laikā. Iegūtie 

finanšu resursi tiek izmantoti papildus mēbeļu iegādei, mācību 

līdzekļu, sporta inventāra, dabaszinātņu mācību priekšmetu 

aprīkojuma iegādei. 

 Skolas padome, kopā ar pedagogiem un izglītojamiem, jau trešo gadu 

iegulda brīvprātīgo darbu, izremontējot un modernizējot iestādes 2., 3. 

un 4. stāva gaiteņus. Materiālu iegādi nodrošina Salacgrīvas novada 

dome. 

 Katru gadu izglītojamo vecāki iesaistās brīvprātīgajā darbā, atjaunojot 

sporta zāles grīdas lakas pārklājumu. 

 2018. un 2019.gadā “Skolotāju dienas” laikā mācību stundas 

izglītojamiem vadīja sabiedrībā zināmas personības un izglītojamo 

vecāki: Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs, domes speciālisti, 

žurnālisti, mākslinieki, fizioterapeiti, mūziķi, policisti, kārtībnieki, 

politiķi, sportisti, muzeju un bibliotēku speciālisti utt., veicinot 

iestādes atpazīstamību sabiedrībā. 

S
k

o
la

s 
d

a
rb

a
 o

rg
a
n

iz
ā
ci

ja
, 
v
a
d

īb
a
 u

n
 

k
v
a
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s 
n

o
d
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n
ā
ša

n
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 Izglītības 

kvalitātes 

nodrošināšana. 

 Izglītības 

iestādes tēla 

popularizēšana 

sabiedrībā. 

 Dalība 

projektos, 

konkursos, 

sacensībās. 

 Finansējuma 

piesaiste. 

 Izglītības kvalitātes nodrošināšanai tiek organizētas administrācijas 

tikšanās ar pedagogiem metodisko komisiju ietvaros, katra gada 

augustā notiek individuālas administrācijas pārstāvju tikšanās ar 

pedagogiem, pārrunājot mācību gadam izvirzītos mērķus, uzklausītu 

pedagogu priekšlikumus, dalītos pieredzē, novērstu potenciālas 

problēmsituācijas, sniegtu atbalstu pedagogiem. 

 2018.gadā izdevums “Neatkarīgā rīta avīze” savā izstrādātajā Latvijas 

labāko skolu topā Salacgrīvas vidusskolu ierindoja 33.vietā Latvijā, 

ņemot vērā 12.klašu centralizēto eksāmenu rezultātus. 

 Lai popularizētu izglītības iestādes tēlu sabiedrībā, ir nomainīta 

iestādes mājaslapa www.salacgrivasvsk.lv, modernizējot tās dizainu. 

Mājaslapā, iestādes sociālo tīklu profilos Facebook un draugiem.lv 

aktīvi tiek publicēta aktuālā informācija par norisēm izglītības iestādē.  

 Izglītības iestāde aktīvi iesaistās daudzveidīgos Latvijas un 

starptautiska mēroga projektos, atspoguļojot projektu īstenošanas 

procesus masu medijos. Pateicoties šai aktivitātei, arvien vairāk 

sadarbības partneru paši uzrunā Salacgrīvas vidusskolu, paverot jaunas 

sadarbības iespējas. 
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 
 

 

Rekomendācijas 

 

 

Rekomendāciju izpilde 

 

1. Mācību procesā aktualizēt skolēnu darbu 

grupās un pāros. 

Pedagogi ir informēti par ieteikumu mācību 

procesā aktualizēt skolēnu darbu grupās un pāros. 

Vērojot mācību stundas, šī akreditācijas komisijas 

ieteikuma izpilde tiek izpildīta, īstenojot kompetenču 

pieeju izglītības procesā. 

2. Pilnveidot skolotāju un skolēnu vērtēšanas un 

pašvērtēšanas sistēmu. Strādāt pie skolēnu 

pašvērtējuma prasmju veidošanas. Vairāk 

lietot uzslavas, veikt skolēnu darba vērtējumu. 

Salacgrīvas vidusskolas administrācija konsultē 

pedagogus un atgādina par nepieciešamību 

pilnveidot izglītojamo pašvērtējuma prasmes. 

Novērotajās mācību stundās 100% ir vērojama šī 

akreditācijas komisijas ieteikuma izpilde. 

3. Turpināt pilnveidot diferencētu un individuālu 

pieeju izglītojamajiem ikdienas mācību 

procesā. 

Izglītības iestādē turpinās diferencētas un 

individuālas pieejas pilnveide darbā ar 

izglītojamajiem ikdienas mācību procesa laikā. Šie 

jautājumi ir izskatīti administrācijas sanāksmēs, 

īstenoti atbalsta komandas sanāksmēs, metodisko 

komisiju sapulcēs, sagatavojot ikdienas darbā 

izmantojamus materiālus (individuālos darba plānus 

katram izglītojamajam, kuri tiek regulāri papildināti, 

atgādnes (atbilstoši katra izglītojamā spējām), tiek 

organizētas pedagoģiskās sēdes, lai izvērtētu katra 

izglītojamā attīstības dinamikas rādītājus, pilnveidota 

sadarbība starp speciālās izglītības pedagogu, 

logopēdu, sociālo pedagogu un izglītības psihologu. 

Izglītības iestādē tiek realizēts ESF projekts 

Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PUMPURS”, 

nodrošinot atbalsta pasākumus, kā arī - ESF projekts 

Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai”, nodrošinot 

diferencētu pieeju izglītojamajiem. 

4. Izmantojot pedagogu veikto skolēnu izpēti, 

izstrādāt sistēmu darbam ar skolēniem, kam ir 

mācīšanās grūtības, palielinot skolēnu 

personīgo atbildību un aktīvu iesaistīšanos 

mācību procesā. 

Izmantojot pedagogu un speciālās izglītības 

pedagoga veikto izglītojamo izpēti, ir izstrādāta 

sistēma darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir 

mācīšanās grūtības. Ikvienam izglītojamajam ir 

pieejama atbalsta personāla – speciālās izglītības 

pedagoga, logopēda, izglītības psihologa, sociālā 

pedagoga palīdzība un atbalsts. Izglītības iestādē 

notiek sistemātiskas pārrunas ar pašiem 

izglītojamajiem, viņu vecākiem, palielinot 

izglītojamā personīgo atbildību par savām sekmēm 

mācībās un uzvedību mācību stundās. Ir pilnveidota 

sadarbība ar Salacgrīvas novada sociālo dienestu, kas 

palīdz nodrošināt skolēniem labvēlīgus mācīšanās 

apstākļus ģimenē. 

5. Regulāri aktualizēt pedagoģiski medicīniskās 

komisijas atzinumus. 

Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi 

tiek regulāri pārskatīti, izvērtēti un aktualizēti. 

Izglītības iestādes darbinieki nekavējoties sniedz 
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atzinumu par nepieciešamību (ja tāda ir) 

izglītojamajam apmeklēt Salacgrīvas novada vai 

valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju. Speciālās 

izglītības pedagoģe Agne Berga aktīvi iesaistās 

atzinumu aktualizēšanas procesā, sadarbojoties ar 

klases audzinātājiem, pedagogiem, atbalsta personāla 

speciālistiem un izglītojamo vecākiem. 

6. Organizēt skolas fiziskās vides efektīvāku 

uzturēšanu. 

Atbilstoši izglītības iestādes finanšu resursiem, 

tiek nodrošināta fiziskās vides uzturēšana izglītības 

iestādē – akreditācijas ieteikumu izpildes pārskata 

periodā veikts mācību virtuves remonts, atjaunota 

viena no iestādes datorklasēm, iegādāti jauni datori, 

visās mācību klasēs ir pieejams dators un projektors, 

ir salaboti kāpņu pakāpieni, pieslēgta atsevišķa 

ugunsdrošības signalizācija, 3 klašu telpās vasaras 

periodā veikts kosmētiskais remonts, veikts sporta 

zāles remonts, uzstādīta aktu zāles apgaismojuma 

sistēma, veikta aktu zāles labiekārtošana – skatuves 

grīdas, drapēriju un to mehānismu nomaiņa. Ar 

vecāku un Salacgrīvas novada domes atbalstu veikts 

2.stāva gaiteņa remonts. Izglītības iestāde regulāri 

veic apkārtnes sakopšanas talkas, nodrošina ziedu un 

košumkrūmu stādīšanu. 2019.gadā ir veikts 3.stāva 

gaiteņa remonts, veikta grīdas seguma uzlabošana, 

atjaunojot koka grīdas klašu telpās. 

7. Turpināt pilnveidot materiāli tehnisko bāzi, 

pievēršot uzmanību jaunāko informācijas 

tehnoloģiju izmantošanai ikdienas stundās un 

informācijas iegūšanā no interneta, mācību 

līdzekļu veidošanai. 

Turpinās darbs pie izglītības iestādes materiāli 

tehniskās bāzes pilnveides. Pilnīgi visi mācību 

kabineti ir aprīkoti ar datoru un projektoru. Ir 

iegādāti jauni ēvelsoli un kokapstrādes instrumenti 

zēnu mājturības un tehnoloģiju mācību kabinetam, 

jauni darba materiāli logopēdijā, lai skolēniem 

nodrošinātu pilnvērtīgu atbalstu. 2017.gadā ir 

atjaunota viena no izglītības iestādes datorklasēm, 

nomainot visus līdzšinējos šīs datorklases datorus. 

2019.gadā iegādāti jauni portatīvie datori un 

projektori darba procesa pilnveidei, aktīvi tiek 

izmantoti digitālie mācību līdzekļi portālā 

uzdevumi.lv 

8. Aktualizēt iekšējos normatīvos aktus un 

noformēt tos atbilstoši ārējo normatīvo aktu 

prasībām. 

Iekšējie normatīvie akti tiek regulāri pārskatīti 

un atjaunoti, noformējot tos atbilstoši lietu 

nomenklatūrai un normatīvo aktu prasībām. 

 



16 

 

4. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu 

jomu atbilstošajos kritērijos 

4.1.Mācību saturs 

4.1.1. Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

Kritērijs “Mācību saturs” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “ļoti 

labi”. To apliecina šāda informācija: 

 izglītības iestāde realizē četras licencētas izglītības programmas – 

pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības programmu un, 

atsaucoties sabiedrības pieprasījumam, tiek realizētas arī divas speciālās 

pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās un garīgās 

attīstības traucējumiem; 

 ar mācību stundu sarakstu un tajā veiktajām izmaiņām var iepazīties izglītības 

iestādē pie informācijas stenda un elektroniskajā vidē (E-klasē); 

 ar fakultatīvo un individuālo nodarbību sarakstu un tajā veiktajām izmaiņām 

var iepazīties izglītības iestādē pie informācijas stenda un elektroniskajā vidē 

(izglītības iestādes mājaslapā www.salacgrivasvsk.lv); 

 izglītības iestādes vadība un pedagogi veiksmīgi sadarbojas mācību 

priekšmetu programmu izvēlē un pilnveidē;  

 pedagogi plāno mācību satura apguves secību un apguvei paredzēto laiku, 

vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus metodisko komisiju sēdēs un 

Salacgrīvas novada metodisko apvienību sanāksmēs. Tā kā pamatskolas 

klasēs, kurās tiek īstenotas vispārizglītojošās programmas, ir integrēti 

izglītojamie ar speciālajām vajadzībām, pedagogi īpašu uzmanību vērš uz 

mācību darba diferenciāciju un individualizāciju. Pedagogi dalās savā darba 

pieredzē. Izglītības iestādē ir izstrādāta atbalsta sistēma, kas aktualizēta 

31.08.2020., sadarbojoties atbalsta personālam, iestādes administrācijai un 

mācību priekšmetu pedagogiem; 

 izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošo 

mācību literatūru un citiem mācību līdzekļiem, saraksts pieejams 

elektroniskajā vidē (izglītības iestādes mājaslapā www.salacgrivasvsk.lv 

sadaļā “Bibliotēka”); 

 pamatojoties uz 7.-9.klašu izglītojamo un viņu vecāku aptaujas datiem 

(aptaujas notika 3 reizes mācību gada laikā dažādos laika periodos – oktobrī, 

novembrī un februārī, lai gūtu pēc iespējas precīzākus datus ar mērķi vidējās 

http://www.salacgrivasvsk.lv/
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izglītības apguvē piedāvāt sabiedrības pieprasījumam atbilstošāko mācību 

jomu komplektāciju) par kompetencēs balstīta mācību satura pilnveidi 

izglītības iestādē un vēlamajiem izvēļu groziem vidējās izglītības posmā, 

2020./2021.mācību gadā Salacgrīvas vidusskola 10.klases izglītojamiem 

nodrošina valodu un dabaszinātņu mācību jomu apguvi. 

Kritērija “Mācību saturs” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.mācību gadu ir: 

 pedagogu iesaiste un savstarpējā sadarbība (2020.gada jūnijā un augustā 

notika metodisko komisiju sēdes, pedagogu darba grupu tikšanās, veicot 

mācību satura apguves secības un metodiskos paņēmienu plānošanu 

2020./2021.mācību gadam); 

 100% no 2019./2020.mācību gadā vērotajām 25 mācību stundām (vēroto 

stundu skaitu ietekmēja valstī izsludinātā ārkārtas situācija Covid-19 

infekcijas ierobežošanai) vērojama mācību darba diferenciācija un 

individualizācija. 

Kritērija “Mācību saturs” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 sekot novitātēm pedagoģijas, audzināšanas un psiholoģijas nozarēs, 

pedagogiem integrējot tās ikdienas darba procesā; 

 uzlabot izglītības iestādes mājaslapu, nodrošinot iespēju tajā atspoguļot 

mācību stundu izmaiņas. 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Kritērijs “Mācīšanas kvalitāte” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam  

“ļoti labi”. To apliecina šāda informācija: 

 izglītības iestādē ir izstrādāti kritēriji pedagogu darba kvalitātes novērtēšanai. 

Pedagogi katra mācību gada noslēgumā izstrādā sava darba pašvērtējumu. 

Administrācija vērtē pedagogu darba kvalitāti un sniedz pedagogiem 

atgriezenisko saiti; 

 97% no 2019./2020.mācību gadā vērotajām 25 mācību stundām mācību 

stundu mērķi ir skaidri formulēti, sasniedzami un atbilstoši izglītojamo 

vajadzībām un spējām. Mācību stundu plānojums ir loģiski strukturēts, 

mācību aktivitātes stundā ir jēgpilnas, savstarpēji saistītas un pēctecīgas, tās 

veicina mācību stundas mērķu un izvirzīto uzdevumu sasniegšanu; 
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 izmantotās mācību metodes 100% no 2019./2020.mācību gadā vērotajām 25 

mācību stundām atbilst mācību standarta prasībām, izglītojamo spējām, 

vecumam, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām; 

 pedagogi mācību stundās izmanto pieejamos, stundas mērķiem un 

uzdevumiem atbilstošos mācību līdzekļus un aprīkojumu. Bioloģijas, 

dabaszinību, fizikas, ķīmijas, matemātikas stundās aktīvi tiek izmantotas 

interaktīvās tāfeles iespējas, katrā klasē atrodas dators ar interneta pieslēgumu, 

ekrāns un projektors; 

 mācību process tiek organizēts pēc iespējas vairāk apvienojot teorētisko 

zināšanu apguvi ar reālās dzīves situācijām. Eiropas Sociālā fonda projekta 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 

izglītojamiem ir iespēja doties mācību vizītēs uz eksakto zinātņu centriem un 

piedzīvot eksakto zinātņu speciālistu vizītes izglītības iestādē (piemēram, 

izziņu centrs “Lielvārdi”, Ventspils tehnoloģiju parks, Cēsu zinātkāres centrs 

“ZINOO” u.c.). Mācību vielu, papildus pedagoga darbam, bieži papildina 

ekspertu lekcijas – izglītības iestādē kā eksperti uzstājas attiecīgo jomu 

speciālisti no iestādes absolventu, vecāku un sabiedrībā zināmu personību 

vidus. Pedagogu skaidrojums ir mērķtiecīgs, piemērots mācāmai tēmai, 

izglītojamo vecumam un klases īpatnībām, tas veicina izglītojamo turpmāko 

progresu, palīdz izglītojamo nākotnes karjeras plānošanā; 

 100% no 2019./2020.mācību gadā vērotajām 25 mācību stundām pedagogi 

veiksmīgi iesaistīja mācību darbā visus izglītojamos, rosināja viņus izteikt 

savu viedokli, analizēt un secināt, veidot dialogu un diskutēt. Lielākā daļa 

izglītojamo atzīst, ka pedagogiem var droši izteikt savas domas un prasīt 

padomu, ja kaut ko nesaprot. Izglītojamie mācību procesā pilnveido 

pētnieciskā darba prasmes, kā arī prasmes patstāvīgi strādāt un prezentēt 

paveikto; 

 stundu tēmās ir ietverti veselības, drošības, cieņpilnas savstarpējās 

saskarsmes, karjeras plānošanas un vides izglītības jautājumi. Tiek 

popularizēti labās prakses un pozitīvas uzvedības piemēri; 

 izglītības iestādē darbu veic atbalsta personāls – izglītības psihologs, 

speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, logopēds, kuri nodrošina atbalsta 

pasākumus (konsultācijas, materiālu izstrādi, izglītojamo spēju un sasniegumu 

analīzi, individuālo plānu izstrādes organizāciju un analīzi, nodrošinot 
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nepieciešamos atbalsta un profesionālās pilnveides pasākumus), ir pieejams 

Salacgrīvas novada domes sociālā pedagoga atbalsts; 

 pedagogi izvērtē iespēju samazināt mājas darbu apjomu, paaugstinot mācību 

stundas efektivitāti un motivējot izglītojamos aktīvi iesaistīties ikdienas 

mācīšanās procesā, uzdotie mājas darbi ir lietderīgi un atbilst pašvadītas 

mācīšanās prasmju pilnveidei; 

 skolvadības sistēmas “E-klase” žurnāli ir aizpildīti atbilstoši prasībām, to 

aizpildīšana ir uzraudzīta (to apliecina veiktie ieraksti par žurnālu pārbaudi, 

pedagogiem individuāli nosūtītā informācija par nepieciešamajiem 

uzlabojumiem);  

 izglītības iestāde mērķtiecīgi organizē daudzveidīgus ar mācību un 

audzināšanas procesu saistītus pasākumus un projektus, veiksmīgi sadarbojas 

ar izglītības iestādes absolventiem, vietējiem uzņēmējiem un dažādām 

nevalstiskajām organizācijām. Organizētie pasākumi ir lietderīgi, tie ir 

kvalitatīvi organizēti; 

 pedagogi mācību darbā veiksmīgi realizē individuālo pieeju, prasmīgi strādā 

ar talantīgajiem izglītojamajiem. Par to liecina izglītojamo sasniegumi valsts 

mācību priekšmetu olimpiādēs (2019.gadā iegūta atzinība fizikas valsts 

olimpiādē); 

 mācīšanas kvalitātes pamatā ir motivēts un savā darbā ieinteresēts pedagogs, 

tāpēc izglītības iestādē tiek ieguldīti resursi saliedēta kolektīva izveidē un 

atbalsta nodrošināšanā.  

Kritērija “Mācīšanas kvalitāte” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.mācību gadu ir: 

 alternatīvo mācību metožu integrēšana, mācību procesā iekļaujot mācību 

vizītes, pārgājienus, mācību stundas dabā, pētnieciskā darba metodes, tikšanās 

ar nozaru speciālistiem vai sabiedrībā zināmām personībām; 

 regulāri tiek papildināta un atjaunota izglītības iestādes materiāltehniskā bāze 

mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai; 

 izglītības iestādes administrācija atbalsta pedagogu profesionālo pilnveidi. 

Kritērija “Mācīšanas kvalitāte” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 veikt pedagogu sākotnējo pašvērtēšanu mācību gada sākumā, lai savlaicīgi 

veiktu situāciju analīzi un izvērtējumu, rastu operatīvus risinājumus 

problēmsituācijām; 

 turpināt iesākto darbu pie personāla atlases, veidojot motivētu un ieinteresētu 

pedagogu kolektīvu; 
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 turpināt resursu ieguldījumu pedagogu profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšanā. 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte  

 

Kritērijs “Mācīšanās kvalitāte” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam  

“labi”, jo, lai cik ļoti censtos pedagogs, vienmēr būs situācijas, kurās bērns norādīs, 

ka nevēlas apmeklēt skolu, nevēlas izpildīt mājas darbus, nevēlas mācīties. Visos 

gadījumos, kuros izglītojamam konstatēta zema mācīšanās motivācija un/vai 

uzvedības problēmas (izņemot gadījumus, kuros konstatēts medicīnisks pamatojums), 

kā būtiski riska faktori, kāpēc šādi gadījumi notiek, jāmin sociālā vide un apstākļi 

ģimenē – ja bērns ir piedzīvojis vecāka vai cita tuvinieka zaudējumu, ja ģimenē 

notiek vecāku šķiršanās, ja vecāki strādā ārvalstīs un bērnu audzina vecvecāki, ja 

vecāki lielāko dienas daļu pavada darbā, lai nodrošinātu iztikas līdzekļus ģimenei, tad 

izglītības iestāde to nevar aizstāt. Jā, šādos gadījumos, pedagogi atbalsta izglītojamo, 

nodrošina iespēju apmeklēt izglītības psihologu, sociālo pedagogu, nepieciešamības 

gadījumos piesaistot atbilstošās institūcijas bērnu interešu aizsardzībai, taču šo 

tukšumu nevar aizpildīt neviens. 

Kritērija īstenošanu apliecinošā informācija: 

 izglītības iestāde regulāri informē izglītojamos un viņu vecākus par mācību 

procesa organizāciju, prasībām mācību satura apguvei. Izglītojamie zina un 

izprot mācību darbam izvirzītās organizatoriskās prasības; 

 informāciju par bērna sekmēm un emocionālo labsajūtu izglītības iestādē 

vecāki saņem no ierakstiem skolvadības sistēmā “E-klase”, dienasgrāmatā vai 

sekmju grāmatiņā, individuālās sarunās vai sarakstēs; 

 pedagogi organizē izglītojamos mērķtiecīgam mācību darbam, motivē 

mācīties, mācību procesā izmanto uzslavas, pozitīvus pamudinājumus (to 

apliecina arī administrācijas pārstāvju novērotais 100% no 2019./2020.mācību 

gadā vērotajām 25 mācību stundām); 

 pedagogi veicina mācīšanās prasmju attīstību un rosina izglītojamos mācību 

procesā izmantot izglītības iestādes vai pašu izglītojamo rīcībā esošos resursus 

– informācijas tehnoloģijas, datorklasi, bibliotēku un sporta zāli. Mācību 

procesā izglītojamiem tiek piedāvāts izmantot digitālo izglītības portālu 

uzdevumi.lv (izglītības iestāde apmaksā PROF licences šajā portālā); 

 lielākā daļa Salacgrīvas vidusskolas izglītojamo aktīvi piedalās mācību 

procesā, uzņemas līdzatbildību par mācību procesa norisi, aktīvi izmanto 
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izglītības iestādes piedāvātos resursus mācību mērķu sasniegšanai, apzinīgi 

apmeklē konsultācijas; 

 vērojumi mācību stundās liecina, ka izglītojamie prot strādāt individuāli, pāros 

un grupās, palīdz viens otram mācību procesā, prot veikt savu zināšanu 

pašvērtējumu, nodrošinot atgriezenisko saikni starp izglītojamo un pedagogu; 

 izglītojamo pašvadītu mācīšanos, savstarpējo sadarbību, mācīšanās un 

saskarsmes prasmes pozitīvi ietekmē aktīvā dalība mācību priekšmetu 

olimpiādēs, sporta sacensībās, projektos, Ekoskolas programmā, Skolēnu 

ministrijā, izglītības iestādes pasākumu organizēšanā (arī scenāriju izstrādē, 

mākslinieku piesaistē, pasākumu vadīšanā, iestādes telpu noformēšanā) un 

citās aktivitātēs; 

 apgūtās zināšanas izglītojamie pielieto gūstot augstus sasniegumus mācību 

darbā, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta sacensībās. 

Katru gadu vismaz viens no 12.klases absolventiem saņem Vītolu fonda 

stipendiju turpmākās izglītības ieguvei; 

 lielākā daļa izglītojamo bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un 

mācību pasākumus. Izglītības iestāde uzskaita mācību stundu kavējumus, ir 

mērķtiecīga rīcība kavējumu novēršanai; 

 saskaņā ar 2020.gada 12.februārī izglītības iestādes veiktās anonīmās aptaujas 

datiem 5.-12.klašu izglītojamo vidū ar mērķi noskaidrot izglītojamo pašsajūtu 

mācību procesa laikā, attieksmi pret mācību darbu, iespējamās 

problēmsituācijas, 100% no aptaujātajiem 89 izglītojamiem, kuri izvēlējās 

piedalīties aptaujā, norādīja, ka: 

1.  izglītības iestādē jūtas labi un droši; 

2. prot novērtēt savus mācību sasniegumus; 

3. prot plānot savu laiku; 

4. prot sadarboties, 

5. prot izstrādāt projektu darbus un prezentēt tos; 

6. 83 izglītojamie norāda, ka paši vairāk laika varētu veltīt mācību darbam; 

7. 87 izglītojamie norāda, ka viņi spēj mācīties labāk nekā to atspoguļo viņu 

mācību sasniegumu vērtējumi, taču to nedara. Kā iespējamie iemesli norādīti: 

slinkums, laika trūkums, klases biedri, kuri novērš uzmanību, aktīva 

iesaistīšanās jomās, kuras attiecīgajam jaunietim iekšēji ir nozīmīgākas (sporta 

treniņi, Ekoskolas aktivitātes, draugi, mūzikas skolas nodarbības), nogurums. 

Šie aspekti tiek ņemti vērā turpmākajā izglītības iestādes darba organizācijā; 
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 Īpaša uzmanība tiek veltīta talantīgo skolēnu un bērnu, kuri apgūst speciālās 

izglītības programmas izglītošanai. Pedagogi velta savu brīvo laiku, lai 

sniegtu individuālas konsultācijas un izstrādātu atbilstošus mācību 

palīglīdzekļus. Nozīmīgs atbalsts mācīšanās kvalitātes veicināšanā ir izglītības 

iestādes īstenotie projekti, it sevišķi - Eiropas Sociālā fonda projekti “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” un “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai”.  

Kritērija “Mācīšanās kvalitāte” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.mācību gadu ir: 

 izglītības iestādē tiek īstenota sadarbība starp izglītojamiem, pedagogiem un 

administrāciju mācīšanās kvalitātes veicināšanai; 

 izglītības iestāde aktīvi iesaistās problēmsituāciju risināšanā; 

 iestādē mērķtiecīgi notiek izglītojamo personiskās atbildības veicināšana par 

saviem mācību sasniegumiem; 

 izglītojamie gūst augstus sasniegumus starpnovadu mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta sacensībās. 

Kritērija “Mācīšanās kvalitāte” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 turpināt iesākto darbu, veicinot izglītojamo personīgo atbildību par saviem 

mācību sasniegumiem (atbilstoši izglītojamā spējām); 

 aktīvāk iesaistīt izglītojamos viņu individuālo mācību sasniegumu 

izvērtēšanā, motivējot kvalitatīvas izglītības ieguvei; 

 turpināt veicināt izglītības iestādes un vecāku sadarbību izglītojamo 

mācīšanās prasmju attīstībai. 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

 

Kritērijs “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” izglītības iestādē tiek īstenots 

atbilstoši vērtējumam  “ļoti labi”. To apliecina šāda informācija: 

 pedagogi sistemātiski un kompetenti vērtē izglītojamo mācību darbu, 

ievērojot valstī un izglītības iestādē noteikto vērtēšanas kārtību; 

 izglītības iestādē ir izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība, kas tiek regulāri aktualizēta. Izglītojamiem ir zināma un saprotama 

vērtēšanas kārtība skolā. Izglītojamie iepazīšanos ar vērtēšanas kārtību 

apliecina ar savu parakstu; 

 pārbaudes darbu plānošanas grafiks ir elektronisks, tas izglītojamiem, 

vecākiem un pedagogiem ir pieejams skolvadības sistēmā “E-klase”; 
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 informācija par plānotajiem pārbaudes darbiem tiek ierakstīta „E-klases” 

žurnālā un dienasgrāmatās/sekmju grāmatiņās; 

 izglītības iestādē ir vienotas prasības pārbaudes darbu izstrādei un mācību 

sasniegumu vērtēšanai, pedagogi tās ievēro; 

 pedagogi uzskaita vērtējumus izglītības iestādes noteiktajā kārtībā. Vērtējumu 

uzskaites pārraudzība un kontrole ir sistemātiska. Tiek izvirzīti uzdevumi 

darba uzlabošanai, apspriežot šos jautājumus izglītības iestādes 

administrācijas sēdēs, metodiskajās komisijās un pedagoģiskās padomes 

sēdēs. Tiek veikta valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze. Tiek noteikts 

atbilstošo standarta prasību izpildes līmenis, analizētas izglītojamo veiksmes 

un neveiksmes, izvirzīti turpmākie iespējamie risinājumi, lai uzlabotu mācību 

rezultātus; 

 izglītības iestādē apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību 

sasniegumiem. Izveidota noteikta kārtība mācību sasniegumu vērtējumu 

apkopošanai un analīzei; 

 ne retāk kā reizi mēnesī izglītojamiem un vecākiem skolvadības sistēmā “E-

klase” tiek nosūtīts izglītojamā sekmju izraksts. Nepieciešamības gadījumā 

sekmju izrakstu izsniedz izdrukātā formātā. Sekmju rādītājus primāri kontrolē 

klases audzinātājs un mācību priekšmeta pedagogs, kuriem palīdz speciālais 

pedagogs un sociālais pedagogs. Virspārbaudi veic direktora vietnieks. 

Kopīgai problēmsituāciju risināšanai tiek organizētas pedagoģiskās padomes 

sēdes, kurās piedalās attiecīgās klases mācību priekšmetu pedagogi, atbalsta 

personāla speciālisti un izglītības iestādes administrācija. Izglītojamie, kuriem 

ir nepietiekami mācību sasniegumu vērtējumi, tiek aicināti uz individuālu 

sarunu, lai kopīgi ar speciālistiem un izglītojamo vecākiem rastu optimālākos 

sadarbības veidus; 

 katru semestri notiek “Vecāku diena” – tās ietvaros vecāki tiekas ar mācību 

priekšmetu pedagogiem. Protams, ikvienam vecākam ir iespēja sazināties vai 

tikties ar pedagogu vai administrācijas pārstāvi ikvienā citā laikā, savstarpēji 

vienojoties par ērtāko tikšanās vai sarunas laiku. Izglītības iestādes personāls 

ir atvērts sadarbībai; 

 pedagogi regulāri izvērtē izglītojamo izaugsmi. Izglītojamo mācību 

sasniegumi tiek analizēti, ņemot vērā pozitīvās un negatīvās tendences. 

Secinājumus un izvirzītos uzdevumus izmanto mācību procesa pilnveidei. 
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Kritērija “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” stiprās puses, noslēdzot 

2019./2020.mācību gadu ir: 

 izglītības iestādes personāls ir atvērts sadarbībai, cenšoties rast piemērotākos 

risinājumus katram individuālajam gadījumam; 

 pedagogi ir motivēti veicināt izglītojamo zināšanu un prasmju izaugsmi; 

 izglītības iestādē vērtēšana tiek izmantota kā motivācija izglītojamo 

individuālo sasniegumu veicināšanai. 

Kritērija “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 turpināt ievērot individuālu pieeju ikvienam izglītojamam, ņemot vērā 

izglītojamā individuālās spējas un attīstības dinamiku; 

 turpināt darbu pie vienotu vērtēšanas prasību ievērošanas visu pedagogu vidū. 

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

  

Kritērijs “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” izglītības iestādē tiek īstenots 

atbilstoši vērtējumam  “labi”. To apliecina šāda informācija: 

 izglītības iestādes pedagogi motivē izglītojamos ikdienas sasniegumiem, 

ņemot vērā izglītojamo individuālās spējas un attīstības dinamiku. Izglītojamo 

mācību sasniegumi tiek atspoguļoti skolvadības sistēmā “E-klase”; 

 izanalizējot izglītojamo mācību sasniegumu rezultātus 2019./2020. mācību 

gadā (skatīt zemāk pievienotās diagrammas par izglītojamo mācību 

sasniegumiem 3.-12.klašu grupās), var secināt, ka lielākā daļa no tiem atbilst 

optimālam zināšanu līmenim, kas iekļaujas vērtējuma skalā no 6-8 ballēm. 

Augsti sasniegumi vērojami angļu valodā, kas skaidrojami ar interneta resursu 

pieejamību angļu valodā izglītojamiem jau no pirmsskolas vecumposma.  

Tikai atsevišķos eksakto zinību (dabaszinībās, bioloģijā, ķīmijā, matemātikā) 

un valodu mācību priekšmetos (literatūrā, latviešu, angļu un krievu valodā) 

vērojami atsevišķi gadījumi, kuros izglītojamo zināšanu līmenis vērtējams kā 

nepietiekams (vērtējuma skalā 1-3 balles). Šiem izglītojamajiem ir iespēja 

saņemt pedagogu individuālu konsultāciju un uzlabot vērtējumu. Pozitīvi 

vērtējama situācija, kurā pieaug to izglītojamo skaits, kuri guvuši augstus 

sasniegumus mācību darbā, saņemot vērtējumu no 9-10 ballēm; 
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1.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 3.a klases izglītojamo mācību sasniegumu vērtējums 

ikdienas darbā 2019./2020.mācību gadā. 

 

 

2.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 3.b klases izglītojamo mācību sasniegumu vērtējums 

ikdienas darbā 2019./2020.mācību gadā. 

 

 izanalizējot 1.un 2.diagrammā atspoguļotos datus, var secināt, ka lielākā daļa 

no izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumiem atbilst optimālam zināšanu 

līmenim, kas iekļaujas vērtējuma skalā no 6-8 ballēm. Nav saņemti 

nepietiekami vērtējumi; 
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3.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 4.a klases izglītojamo mācību sasniegumu vērtējums 

ikdienas darbā 2019./2020.mācību gadā. 
 

4.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 4.b klases izglītojamo mācību sasniegumu vērtējums 

ikdienas darbā 2019./2020.mācību gadā. 

 

 3.un 4.diagrammā atspoguļotie 4.klašu izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtējumi atbilst optimālam zināšanu līmenim (6-8 balles) un augstam 

zināšanu līmenim (9-10 balles); 
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5.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 5.a klases izglītojamo mācību sasniegumu vērtējums 

ikdienas darbā 2019./2020.mācību gadā. 

 

 

6.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 5.b klases izglītojamo mācību sasniegumu vērtējums 

ikdienas darbā 2019./2020.mācību gadā. 
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7.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 5.c klases izglītojamo mācību sasniegumu vērtējums 

ikdienas darbā 2019./2020.mācību gadā. 
 

 5., 6. un 7.diagrammā atspoguļotie 5.klašu izglītojamo mācību sasniegumi ir 

atbilstoši optimālam zināšanu līmenim (6-8 balles) un augstam zināšanu 

līmenim (9-10 balles). Vērojama pozitīva tendence, gūstot augstus 

sasniegumus; 

 

8.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 6.a klases izglītojamo mācību sasniegumu vērtējums 

ikdienas darbā 2019./2020.mācību gadā. 
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9.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 6.b klases izglītojamo mācību sasniegumu vērtējums 

ikdienas darbā 2019./2020.mācību gadā. 
 

 8. un 9.diagrammas dati atspoguļo 6.klašu izglītojamo mācību sasniegumu 

atbilstību optimālam zināšanu līmenim (6-8 balles). 6.b klasē vērojams 

augstāks vērtējumu skaits, kas atbilst pietiekamam līmenim (4-5 ballēm), taču 

6.a klasē vērojams lielāks vērtējumu skaits, kas atbilst augstiem 

sasniegumiem (9-10 ballēm). Situācija skaidrojama ar katras klases 

individuālajām īpatnībām un izglītojamo atšķirīgo motivāciju apgūt mācību 

vielu; 

 

10.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 7.a klases izglītojamo mācību sasniegumu vērtējums 

ikdienas darbā 2019./2020.mācību gadā. 
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11.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 7.b klases izglītojamo mācību sasniegumu vērtējums 

ikdienas darbā 2019./2020.mācību gadā. 
 

 10. un 11.diagrammas dati atspoguļo 7.klašu izglītojamo mācību sasniegumu 

atbilstību pārsvarā optimālajam zināšanu līmenim (6-8 balles), taču vērojami 

augsti mācību sasniegumi (9-10 balles). Nepietiekams vērtējums (1-3 balles) 

vērojams atsevišķā situācijā latviešu valodas mācību priekšmetā; 

 

12.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 8.a klases izglītojamo mācību sasniegumu vērtējums 

ikdienas darbā 2019./2020.mācību gadā. 
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13.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 8.b klases izglītojamo mācību sasniegumu vērtējums 

ikdienas darbā 2019./2020.mācību gadā. 
 

 12. un 13.diagrammā vērojamie dati par 8.klašu izglītojamo mācību 

sasniegumiem ikdienas mācību darbā, sniedz priekšstatu par divu atšķirīgu 

klašu kolektīvu individuālajām atšķirībām. 8.b klasē vērojami augstāki 

mācību sasniegumi, iekļaujoties optimālajā un augstajā zināšanu līmenī. 8.a 

klasē vērojama zināšanu apguve nepietiekamā līmenī (1-3 balles) eksakto 

zinātņu priekšmetos (bioloģijā, ģeogrāfijā, ķīmijā, matemātikā) un citos 

mācību priekšmetos (latviešu valodā, vēsturē, sportā, sociālajās zinībās, 

mūzikā). Atšķirīga ir abu klašu izglītojamo individuālā ieinteresētība un 

iesaiste mācību procesā; 
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14.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 9.a klases izglītojamo mācību sasniegumu vērtējums 

ikdienas darbā 2019./2020.mācību gadā. 
 

15.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 9.b klases izglītojamo mācību sasniegumu vērtējums 

ikdienas darbā 2019./2020.mācību gadā. 
 

 14. un 15.diagrammā vērojams, ka augstāki mācību sasniegumi ir 9.a klasē, 

taču kopumā abās klasēs mācību sasniegumi atbilst pietiekamam un 

optimālam zināšanu līmenim. Atsevišķos mācību priekšmetos (matemātikā, 

angļu valodā, literatūrā) vērojama atbilstība nepietiekamam zināšanu līmenim 

(1-3 balles), kas skaidrojams ar atsevišķu izglītojamo individuālo 

ieinteresētību mācību procesā; 
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16.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 10. klases izglītojamo mācību sasniegumu vērtējums 

ikdienas darbā 2019./2020.mācību gadā. 
 

 16.diagrammā atspoguļotie 10.klases izglītojamo mācību sasniegumi pārsvarā 

atbilst optimālam zināšanu līmenim (6-8 balles). Pozitīvi, ka nav vērojami 

nepietiekami vērtējumi. Augsti mācību sasniegumi ir mūzikā, psiholoģijā un 

veselības mācībā; 

 

17.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 11. klases izglītojamo mācību sasniegumu vērtējums 

ikdienas darbā 2019./2020.mācību gadā. 
 

 17.diagrammā atspoguļotie 11.klases izglītojamo mācību sasniegumi pārsvarā 

atbilst optimālam zināšanu līmenim (6-8 balles). Vienā atsevišķā gadījumā 
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vērojama atbilstība nepietiekamam zināšanu līmenim ķīmijā. Augsti mācību 

sasniegumi ir mūzikā, informātikā, psiholoģijā un veselības mācībā; 

 

 

18.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 12. klases izglītojamo mācību sasniegumu vērtējums 

ikdienas darbā 2019./2020.mācību gadā. 
 

 18.diagrammā atspoguļotie 12.klases izglītojamo mācību sasniegumi pārsvarā 

atbilst optimālam zināšanu līmenim (6-8 balles), taču augsts ir arī 

pietiekamam līmenim atbilstošo vērtējumu (4-5 balles) skaits (piemēram, 

ķīmijā, angļu valodā, bioloģijā, fizikā, matemātikā). Vairākos gadījumos 

konstatējams nepietiekams vērtējums. Augsti mācību sasniegumi ir 

mājsaimniecībā, mūzikā, sportā. Mācību sasniegumu vērtējumi atbilst 

izglītojamo motivācijai apgūt mācību vielu; 

 pedagogi motivē izglītojamos daudzpusīgai attīstībai. Par to liecina 

sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos, 

skatēs un citās aktivitātēs; 
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19.diagramma. Izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs no 2017.-2020.gadam. 

 

 izanalizējot izglītojamo sasniegumu rādītājus mācību priekšmetu olimpiādēs 

2017./2018., 2018./2019., 2019./2020. mācību gadā (skatīt 19.diagrammu), 

var secināt, ka visaugstākie sasniegumi – visvairāk iegūto 1.vietu skaits 

mācību priekšmetu olimpiādēs gūts 2017./2018.mācību gadā. Šie rādītāji 

skaidrojami ar augsto dalībnieku skaitu (21 izglītojamais) mācību priekšmetu 

olimpiādēs un izglītojamo individuālajiem talantiem. 2019./2020. mācību 

gadā sasniegumu skaits ir zemāks nekā iepriekšējos mācību gados, jo liela 

daļa olimpiāžu tika atceltas, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju 

Covid-19 infekcijas ierobežošanai; 

 izglītojamie gūst augstus sasniegumus ikdienas darbā, piemēram: 2017.gada 

17.novembrī Salacgrīvas vidusskolas audzēkņi Ričards Kauliņš un Lauris 

Liepiņš, pedagogi Laimdota Pelše un Guntars Ūdris saņēma Salacgrīvas 

novada balvu par augstiem sasniegumiem izglītībā, 2018.gadā projektā 

“Sporto visa klase” 3.a klase ieguva 3. vietu Latvijas mērogā trešo klašu vidū, 

2019.gadā 4.a klase ieguva 2. vietu Latvijas mērogā ceturto klašu vidū, 

2020.gada 25.maijā SIA "ZAAO" Dabas un tehnoloģiju parka "URDA" akcijā 

„Kas dzīvo Tavas skolas eko stūrītī?” Salacgrīvas vidusskolas jauniešu 

komanda ieguva 1.vietu Latvijā, 2020.gada 12.jūnijā fonda “Sibīrijas bērni” 

konkursa finālā  2.vietu bija ieguvušas divas Salacgrīvas vidusskolas 

audzēknes – 3.a klases skolniece Viktorija Miksone ar sacerējumu par savu 

vecmāmiņu un 9.a klases skolniece Alise Sedleniece, kura piedalījās 

zīmējumu konkursā, 2020.gada jūlijā Salacgrīvas vidusskolas 8.b klase 70 

klašu konkurencē Finanšu nozares asociācijas, Junior Achievement Latvia, 
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un Eiropas Banku 

federācijas organizētajā viktorīnā “European Money Quiz” šajā ieguva 4.vietu 

Latvijā, izglītības iestāde jau trešo gadu saņem Ekoskolu Zaļo karogu par 

ieguldījumu vides izglītībā; 

 katru gadu godalgotas vietas Salacgrīvas vidusskolas izglītojamie iegūst 

Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās vieglatlētikā, airēšanā, burāšanā, 

dambretē, jāšanas sportā; 

 2018.gadā izdevums “Neatkarīgā rīta avīze” savā izstrādātajā Latvijas labāko 

skolu topā Salacgrīvas vidusskolu ierindoja 33.vietā Latvijā, ņemot vērā 

12.klašu centralizēto eksāmenu rezultātus; 

 izglītības iestādes administrācija, klašu audzinātāji un atbalsta personāla 

speciālisti sniedz pedagoģisku un emocionālu atbalstu izglītojamiem ar 

zemiem mācību sasniegumiem. 

 

Kritērija “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” stiprās puses, noslēdzot 

2019./2020.mācību gadu ir: 

 katru gadu izglītojamie aktīvi iesaistās mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta 

sacensībās, daudzveidīgos konkursos, skatēs un citās aktivitātēs, gūstot 

godalgotas vietas un atzinības rakstus; 

 izglītojamie un viņu vecāki saņem pozitīvu atgriezenisko saiti no izglītības 

iestādes darbiniekiem; 

 izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā tiek atspoguļoti izglītības iestādes 

mājaslapā www.salacgrivasvsk.lv, novada mājaslapā www.salacgriva.lv, 

izdevumā “Salacgrīvas novada ziņas”, starpnovadu izdevumā “Auseklis”, 

katru gadu maijā (izņemot 2020.gada maiju, valstī izsludinātās ārkārtas 

situācijas dēļ) tiek organizēts tradicionālais pasākums “Mēs lepojamies” ar 

interešu izglītības pulciņu koncertu, pasakot paldies izglītības iestādes 

izglītojamiem un viņu vecākiem, pedagogiem. 

 

Kritērija “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 turpināt iesākto darbu izglītojamo sasniegumu veicināšanā ikdienas darbā; 

 veicināt izglītojamo sasniegumu izaugsmi, balstoties uz kompetenču pieeju 

ikdienas mācību darbā. 

 

http://www.salacgrivasvsk.lv/
http://www.salacgriva.lv/
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4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2019./2020.mācību gadā 

 

Kritērijs “Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos” izglītības iestādē tiek 

īstenots atbilstoši vērtējumam  “labi”. To apliecina šāda informācija: 

 izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos tiek regulāri un sistemātiski 

apkopoti un analizēti. Pārbaudes darbu rezultātus izvērtē izglītības iestādes 

administrācija, pedagogi pedagoģiskajās sēdēs un metodiskajās komisijās. 

Iegūtā informācija tiek izmantota, plānojot un pilnveidojot turpmāko mācību 

procesu; 

 

 Mācību 

priekšmets 

Izglītojamo 

skaits 
Līdz 

40% 

41 – 

50% 

51 – 

60% 

61 – 

70% 

71 – 

80% 

81 – 

90% 

91 – 

100% 

1. Latviešu 

valoda 
25 

1 2 3 3 5 8 3 

2. Matemātika 24 3 4 8 5 4 0 0 

 Kopā 49 4 6 11 8 9 8 3 
1.tabula. Salacgrīvas vidusskolas 3.klašu izglītojamo mācību sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos 2019./2020 mācību gadā. 

 

 1.tabulā atspoguļotie dati norāda uz pozitīvu izaugsmi 3.klašu izglītojamo 

mācību sasniegumiem valsts pārbaudes darbā latviešu valodā. Lielākā daļa 

izglītojamie (8 izglītojamie) guvuši augstus rezultātus robežās no 81-90%. 

Turpmākajā darbā tiks pievērsta papildus uzmanība matemātikas mācību 

priekšmeta apguvei, lai savlaicīgi diagnosticētu iespējamos riskus un veiktu 

metodisko darbu izglītojamo mācību sasniegumu pilnveidei; 

 

20.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 3.klašu izglītojamo mācību sasniegumi valsts 

pārbaudes darbā latviešu valodā no 2017.-2020.gadam. 

 

 izanalizējot 20.diagrammā atspoguļotos datus, var secināt, ka lai gan 

2019./2020.mācību gadā, salīdzinot ar 2018./2019.mācību gadu, vērojams to 

izglītojamo skaita samazinājums, kuri guvuši augstus sasniegumus valsts 
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pārbaudes darbā latviešu valodā, taču kopējie rādītāji ir ļoti labi un augsti 

mācību sasniegumi vērojami robežās no 71-100%, kas ir ļoti labs rādītājs; 

 

21.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 3.klašu izglītojamo mācību sasniegumi valsts 

pārbaudes darbā matemātikā no 2017.-2020.gadam. 

 

 veicot 3.klašu izglītojamo mācību sasniegumu analīzi valsts pārbaudes darbos 

matemātikā (skatīt 21.diagrammu), var secināt, ka lielākais izglītojamo skaits 

guvis vērtējumu procentu robežās no 51-80%. Rādītāji ir apmierinoši, taču 

turpmāk šajās klasēs tiks aktualizēta matemātikas mācību priekšmeta apguve. 

Protams, jāņem vērā klases individuālās iezīmes un izglītojamo ieinteresētība 

mācību vielas apguvē; 

 

 Mācību 

priekšmets 

Izglītojamo 

skaits 
Līdz 

40% 

41 – 

50% 

51 – 

60% 

61 – 

70% 

71 – 

80% 

81 – 

90% 

91 – 

100% 

1. Latviešu 

valoda 
27 

0 2 8 6 6 5 0 

2. Matemātika 25 7 5 1 1 4 2 5 

3. Dabaszinības 25 8 9 1 6 1 0 0 

 Kopā 77 15 16 10 13 11 7 5 
2.tabula. Salacgrīvas vidusskolas 6.klašu izglītojamo mācību sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos 2019./2020 mācību gadā. 

 

 2019./2020.mācību gadā vērojams to 6.klašu izglītojamo skaita pieaugums, 

kuri guvuši augstus sasniegumus valsts pārbaudes darbos latviešu valodā un 

matemātikā (skatīt 2.tabulu). Ieguldītais pedagogu darbs matemātikas mācību 

priekšmeta apguvē sniedzis pozitīvus rezultātus valsts pārbaudes darbā. 

Pozitīvi vērtējams fakts, ka valsts pārbaudes darbā latviešu valodā visi 

izglītojamie guvuši sasniegumus virs 40%. Turpmākajā darbā tiks aktualizēta 

dabaszinību mācību priekšmeta apguve izglītības iestādē; 
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22.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 6.klašu izglītojamo mācību sasniegumi valsts 

pārbaudes darbā latviešu valodā no 2017.-2020.gadam. 

 

 izanalizējot 22.diagrammā atspoguļotos datus par 6.klašu izglītojamo mācību 

sasniegumiem valsts pārbaudes darbā latviešu valodā, var secināt, ka 

izglītojamo sasniegumi vērtējami kā labi. Salīdzinājumā ar 

2018./2019.mācību gadu, pozitīvi vērtējams, ka palielinājies to izglītojamo 

skaits, kuri guvuši augstus sasniegumus, saņemot vērtējumu no procentu 

robežās no 71-90%. Atzinīgi vērtējams fakts, ka 2019./2020.mācību gadā 

neviens izglītojamais nebija guvis vērtējumus robežās līdz 40% - visi 

sasniegumi bija augstāki par 40%; 

 

23.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 6.klašu izglītojamo mācību sasniegumi valsts 

pārbaudes darbā matemātikā no 2017.-2020.gadam. 

 

 izanalizējot 23.diagrammā atspoguļotos datus par 6.klašu izglītojamo mācību 

sasniegumiem valsts pārbaudes darbā matemātikā, var vērot pozitīvu tendenci 

paaugstināties to izglītojamo skaitam, kuri guvuši augstus sasniegumus 

matemātikā. 2019./2020.mācību gadā 5 izglītojamie guvuši augstus 

sasniegumu valsts pārbaudes darbā matemātikā, gūstot vērtējumus procentu 

robežās no 91 – 100%, Jāuzsver pedagogu ieguldījums izglītojamo 
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sagatavošanā, vienoto pieeju matemātikas apguvē un izglītojamo individuālo 

motivāciju apgūt mācību vielu; 

 

24.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 6.klašu izglītojamo mācību sasniegumi valsts 

pārbaudes darbā dabaszinībās no 2017.-2020.gadam. 
 

 izanalizējot 24.diagrammā atspoguļotos datus par 6.klašu izglītojamo mācību 

sasniegumiem valsts pārbaudes darbā dabaszinībās, var secināt, ka pēdējo 

divu mācību gadu laikā samazinājušies izglītojamo augstie sasniegumi 

procentu robežās no 81- 100%. Palielinājies to izglītojamo īpatsvars, kuri 

valsts pārbaudes darbā dabaszinībās guvuši sasniegumus līdz 40 - 50%. Lai 

gan izglītojamiem projektu ietvaros tiek nodrošinātas interaktīvas nodarbības 

un daudzpusīgas mācību vizītes, darbojoties kopā ar dažādiem dabas zinību un 

tehnoloģiju jomas (STEM) speciālistiem, izglītojamo zināšanas dabaszinību 

jomā vērtējamas kā apmierinošas, bet šī ir viena no jomām, kurai izglītības 

iestādē tiks pievērta pastiprināta uzmanība turpmākajā darbā; 

 

25.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 9.klašu izglītojamo mācību sasniegumi eksāmenos 

no 2017.-2019.gadam. 
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 valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ 2019./2020.mācību gadā 9.klašu 

eksāmeni nenotika. Analizējot eksāmenu rezultātus 9.klašu grupā 2017./2018. 

un 2018./2019.mācību gadā (skatīt 25.diagrammu), vērojama strauja izaugsme 

angļu valodas eksāmenu rezultātu vērtējumā. Šī tendence vērojama jau 

vairāku gadu periodā – izglītojamie gūst augstākus sasniegumus angļu valodā 

nevis latviešu valodā. Iespējamie iemesli šādas tendences attīstībai ir 

apkārtējās vides globalizācija, interneta vides resursu plašā pieejamība jau 

pirmsskolas vecuma bērniem. Pozitīvi vērtējama 9.klašu izglītojamo 

vērtējumu uzlabošanās matemātikas mācību priekšmetā. Mācību sasniegumu 

paaugstināšanās skaidrojama ar pedagogu savstarpējo sadarbību jau 

sākumskolas posmā, mācību procesā īstenojot vienotu pieeju; 

 

 Mācību 

priekšmets 

Izglītojamo 

skaits 

Līdz 

40% 

41 – 

60% 

61 – 

70% 

71 – 

80% 

81 – 

90% 

91 – 

100% 

1. Latviešu valoda 13 0 8 4 0 1 0 

2. Angļu valoda 13 2 1 1 5 3 1 

3. Matemātika 13 7 4 1 1 0 0 

4. Bioloģija 2 1 1 0 0 0 0 

 Kopā 41 10 14 6 6 4 1 

3.tabula. Salacgrīvas vidusskolas 12.klases izglītojamo mācību sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos 2019./2020 mācību gadā. 

 

 izvērtējot 3.tabulā atspoguļotos datus par 12.klases izglītojamo mācību 

sasniegumiem eksāmenos 2019./2020.mācību gadā, var secināt, ka vērtējumu 

atšķirības ir saistītas ar atšķirīgo izglītojamo motivāciju mācīšanās procesā. 

Reālie rezultāti pārsvarā atbilst izglītojamo ikdienas mācību sasniegumiem. 

 

26.diagramma. Salacgrīvas vidusskolas 12.klases izglītojamo mācību sasniegumi eksāmenos 

no 2017.-2020.gadam. 
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 izanalizējot 12.klases izglītojamo mācību sasniegumu rezultātus eksāmenos 

2017./2018., 2018./2019. un 2019./2020. mācību gadā (skatīt 26.diagrammu), 

var secināt, ka vidējie klases vērtējumi dažādos mācību gados lielākoties ir 

līdzīgi. Piemēram – procentuālie vērtējumi latviešu valodas centralizētajā 

eksāmenā 2019./2020.mācību gadā ir identiski ar procentuālo vērtējumu 

2018./2019.mācību gadā – 57%. 2019./2020.mācību gadā, salīdzinot ar 

2018./2019.mācību gadu, par 9 procentu punktiem paaugstinājušies saņemtie 

vērtējumi matemātikas centralizētajā eksāmenā, taču samazinājušies 

sasniegumi bioloģijas centralizētajā eksāmenā. Pozitīvi vērtējami augstie 

sasniegumi angļu valodas centralizētajā eksāmenā visu atspoguļoto mācību 

gadu periodā. 

 

Kritērija “Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos” stiprās puses, noslēdzot 

2019./2020.mācību gadu ir: 

 izglītības iestādē tiek mērķtiecīgi organizēts ikdienas mācību darbs, ņemot 

vērā izglītojamo individuālās spējas; 

 respektēt katra izglītojamā individuālās spējas un prasmes, mazinot 

izglītojamo emocionālo trauksmi valsts pārbaudes darbu norises periodos. 

 

Kritērija “Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos” turpmākās attīstības 

prioritātes ir: 

 motivēt izglītojamos paaugstināt savus ikdienas mācību sasniegumus, lai 

palīdzētu sasniegt atbilstošus vērtējumus valsts pārbaudes darbos un 

centralizētajos eksāmenos; 

 pilnveidot mācību metodes un paņēmienus darbā ar talantīgajiem bērniem un 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem; 

 ikdienas mācību procesa laikā ievērot sadarbības, līdzatbildības un radošuma 

pamatprincipus. 

 

4.4. Atbalsts izglītojamiem 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts  

 

Kritērijs “Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts” izglītības iestādē 

tiek īstenots atbilstoši vērtējumam  “labi”. To apliecina šāda informācija: 
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 izglītojamiem, iestādes darbiniekiem un izglītojamo vecākiem ikdienā tiek 

nodrošināts psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts atkarībā no 

risināmās situācijas; 

 iestādē darbu veic atbalsta personāla speciālisti: izglītības psihologs, 

speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, logopēds, klašu audzinātāji, ārsta 

palīgs un medicīnas māsa; 

 izglītības iestādes personāls ir elastīgs atbalsta nodrošināšanas sniegšanā – 

notiek informācijas aprite, personāls pielāgojas vecāku iespējām apmeklēt 

izglītības iestādi; 

 iestādes personāls sniedz atbalstu izglītojamiem un viņu vecākiem, 

sadarbojoties ar Salacgrīvas novada bāriņtiesu un sociālo dienestu problēmu 

risināšanā; 

 katru semestri notiek “Vecāku diena” – tās ietvaros vecāki tiekas ar klašu 

audzinātājiem, mācību priekšmetu pedagogiem, iestādes administrāciju. 

Ikvienam vecākam ir iespēja sazināties vai tikties ar pedagogu vai 

administrācijas pārstāvi ikvienā citā laikā; 

 ikdienas saziņa ar parasti notiek ar skolvadības sistēmas “E-klase” pasta 

starpniecību, kā arī telefoniski vai Whatsapp lietotnēs operatīvai informācijas 

apritei; Saziņa tiek fiksēta skolvadības sistēmā “E-klase” vai protokola veidā; 

 Salacgrīvas vidusskolas darbinieki saskarsmē ar izglītojamiem ir taktiski un 

iejūtīgi. Ja tiek konstatēta pretēja situācija, izglītojamie zina, kur vērsties pēc 

palīdzības un problēmsituācijas nekavējoties tiek risinātas; 

 problēmsituāciju risināšanā tiek ievērota pēctecība. Katrs gadījums tiek 

izvērtēts atsevišķi, izvērtējot piemērotākos psiholoģiskā, sociālā, emocionālā 

atbalsta veidus, nepieciešamības gadījumā tiek piesaistītas pašvaldības 

(sociālais dienests, bāriņtiesa, kārtībnieki, administratīvā komisija) vai valsts 

(valsts policija, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija) institūcijas; 

 Salacgrīvas vidusskola iesaistās medicīnas iestāžu organizētajās akcijās, 

nodrošinot izglītojamiem iespēju bez maksas pārbaudīt redzi, cukura līmeni 

asinīs, informējot par veselīga uztura nozīmi; 

 izglītības iestāde popularizē veselīgu dzīvesveidu, organizē veselību 

veicinošas aktivitātes; 

 iestāde ir Slimību profilakses un kontroles centra Nacionālo Veselību 

veicinošo skolu tīkla dalībskola, piedalās projektos „Skolas auglis” un „Skolas 

piens”; 
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 izglītības iestādē tiek nodrošināta pilnvērtīga ēdināšana, darbojas kafejnīca. 

Daudzbērnu ģimenēm un maznodrošinātajiem ir iespēja vērsties Salacgrīvas 

novada sociālajā dienestā, lai saņemtu brīvpusdienas. Salacgrīvas novada 

dome piešķir dotāciju izglītojamo ēdināšanai.  

 

Kritērija “Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts” stiprās puses, 

noslēdzot 2019./2020.mācību gadu ir: 

 izglītības iestādē notiek operatīva klašu audzinātāju un atbalsta personāla 

sadarbība; 

 atbalsta personāls aktīvi iesaistās atbalsta nodrošināšanā, izsaka priekšlikumus 

darba pilnveidei; 

 tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības, to 

nodrošināšanai tiek piesaistīts pašvaldības finansējums. 

 

Kritērija “Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts” turpmākās 

attīstības prioritātes ir: 

 veicināt vecāku iesaistīšanos un līdzatbildību savu bērnu psiholoģisko un 

sociālo vajadzību nodrošināšanā, veidojot pozitīvu sadarbību starp izglītības 

iestādi un ģimeni. 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

Kritērijs “Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)” izglītības 

iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam  “labi”. To apliecina šāda informācija: 

 izglītības iestāde ir izvirzījusi augstus standartus izglītojamo drošības 

nodrošināšanai. To apliecina arī 2018. un 2019.gadā saņemtais pateicības 

raksts no Valsts policijas par veiksmīgo sadarbību un atbalstu Valsts policijai; 

 izglītības iestāde nodrošina izglītojamo drošību - izglītojamie mācību procesa 

laikā uzturas izglītības iestādes ēkā vai tās teritorijā dežurējošo pedagogu 

uzraudzībā. Pie ieejas durvīm darbu veic dežurējošie administratori, kuri 

koordinē nepiederošu personu uzturēšanos izglītības iestādē, ar 01.09.2020. 

organizējot apmeklētāju plūsmu, īstenojot epidemioloģiskās drošības 

pasākumu ievērošanu; 

 izglītojamo drošība tiek nodrošināta, savstarpēji sadarbojoties izglītības 

iestādei, novada bāriņtiesai, sociālajam dienestam un novada kārtībniekiem;  
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 izglītojamiem ir pieejama ārsta palīga un medicīnas māsas palīdzība. 

Informāciju par izglītojamo veselības stāvokli un individuālajām vajadzībām 

veselības jomā apkopo medicīnas māsa; 

 izglītības iestādes telpās un teritorijā darbojas video novērošana; 

 izglītojamie, pedagogi un iestādes tehniskais personāls zina, kā rīkoties 

negadījumu, ugunsgrēka, traumu un saslimšanas gadījumos; 

 izglītības iestādes Iekšējās kārtības un drošības noteikumos, kas ir publiski 

pieejami iestādes mājaslapā www.salacgrivasvsk.lv, ir iekļauta informācija 

par drošības jautājumiem un rīcību ekstremālās situācijās (tai skaitā – drošības 

noteikumi par dalību ceļu satiksmē, drošību uz ūdens un ledus, ņemot vērā 

izglītības iestādes atrašanās vietu pie jūras, Salacas upes un valsts nozīmes 

auto ceļa). Ir izstrādāta bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība. 

Izglītojamie ir informēti par šiem noteikumiem, iepazīšanos ar noteikumiem 

apliecina ar savu parakstu. Izglītojamiem ir iespēja anonīmi iesniegt sūdzību, 

aprakstīt problēmsituāciju direktorei (iestādē atrodas šim nolūkam paredzēta 

anonīma pasta kastīte); 

 izglītības iestādē ir noteikta kārtība pasākumu, ekskursiju, mācību vizīšu, 

pārgājienu, sporta sacensību organizēšanā; 

 Salacgrīvas vidusskolā ir automātiskā ugunsdrošības signalizācija, visu 

diennakti ēku pārrauga dežurējošais administrators; 

 ir izstrādāts rīcības plāns, ja konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, 

glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas, Iekšējās kārtības noteikumos ir 

noteikta rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret 

izglītojamo; 

 izglītojamo izpratne par veselības un drošības jautājumiem tiek pilnveidota 

klases un mācību stundās, izglītojošās lekcijās kopā ar vieslektoriem; 

 izglītības iestādē ar izglītojošām lekcijām uzstājas Valsts policijas, 

robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālisti. 

 

Kritērija “Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)” stiprās 

puses, noslēdzot 2019./2020.mācību gadu ir: 

 izglītības iestādē tiek ņemta vērā izglītojamo, viņu vecāku un darbinieku 

sniegtā informācija par izglītojamo individuālajām vajadzībām drošības jomā; 

 iestāde ļoti veiksmīgi sadarbojas ar valsts institūcijām, kas veic darbu drošības 

jomā; 
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 izglītības iestāde seko aktuālajām tendencēm izglītojamo drošības 

nodrošināšanā; 

 izglītības iestādē tiek organizēts izglītojamo velosipēdu tiesību ieguves 

process, veicinot ceļu satiksmes noteikumu apguvi. 

 

Kritērija “Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)” 

turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 turpināt drošības pasākumu realizāciju ikdienas darbā. 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā  

 

Kritērijs “Atbalsts personības veidošanā” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam  “ļoti labi”. To apliecina šāda informācija: 

 izglītības iestādē pirms katra mācību gada darba uzsākšanas tiek izstrādāta 

jauna audzināšanas darba programma, kurā ir formulētas audzināšanas darba 

prioritātes, mērķi un uzdevumi. Klašu audzinātāji savu darbu plāno, 

pamatojoties uz šīs programmas bāzes. Audzinātāji ikdienas darbā veic 

audzināšanas darbu, sniedz atbalstu audzināmās klases izglītojamajiem, 

sadarbojas ar vecākiem, iestādes administrāciju, izglītības iestādes atbalsta 

personāla speciālistiem (izglītības psihologu, speciālo pedagogu, logopēdu, 

sociālo pedagogu, pedagogu karjeras konsultantu) un citiem pedagogiem; 

 audzināšanas darbs tiek organizēts, ievērojot valsts un izglītības iestādes 

ieteiktos audzināšanas uzdevumus, akcentējot drošības pasākumus, uzvedības 

un disciplīnas jautājumus, vardarbības riska novēršanu; 

 audzinātāju darbs tiek sistemātiski apkopots katra audzinātāja darba mapēs. 

Klašu audzinātāji regulāri veic sava darba pašvērtējumu. Tiek pilnveidota 

klases audzinātāju metodisko materiālu uzkrāšana. Kopīgi ar izglītojamiem 

tiek organizēti daudzveidīgi pasākumi (latviešu tradīciju svētki kopā ar 

folkloras kopu “Zēģelīte”, valsts svētku pasākumi, interaktīvas nodarbības, 

tehniskās darbnīcas, klases vakari, pārgājieni, mācību vizītes, mācību 

ekskursijas, radošas darbnīcas vecākiem un bērniem, tikšanās ar sabiedrībā 

populārām personībām un konkrētu jomu speciālistiem), kas veicina 

izglītojamo personības vispusīgu attīstību; 

 izglītības iestādē darbojas Skolēnu ministrija (izglītojamo pašpārvalde), kura 

iesaistās pasākumu plānošanā un organizēšanā. Katram izglītojamam ir 

iespēja izteikt savus priekšlikumus izglītības iestādes darba uzlabošanai un 
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pašam piedalīties izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanā atbilstoši 

savām interesēm un spējām; 

 izglītības iestāde nodrošina plašu interešu izglītības pulciņu piedāvājumu 

(2019./2020.mācību gadā tie ir 14 interešu izglītības pulciņi kultūrizglītības, 

sporta izglītības, tehniskās jaunrades un vides izglītības jomā), kas rada 

labvēlīgus apstākļus personības attīstībai, aktīva un radoša brīvā laika 

izmantošanai, sekmē saskarsmes un sadarbības pieredzi. Uzsākot jauno 

mācību gadu, izglītojamajiem un viņu vecākiem tiek dota iespēja izvēlēties 

interešu izglītības jomas. Pulciņu nodarbību laiki tiek plānoti, saskaņojot 

izglītojamo vajadzības un izglītības iestādes iespējas (notiek cieša sadarbība ar 

Salacgrīvas novada Mūzikas un mākslas skolu, Limbažu un Salacgrīvas 

novadu sporta skolu, lai nodrošinātu izglītojamiem ērtāko nodarbību grafiku). 

Ikvienam interesentam ir pieejama informācija par interešu izglītības pulciņu 

veidiem un nodarbību laikiem – tie pieejami izglītības iestādes mājaslapā. 

Pulciņu dalībnieki savus sasniegumus prezentē izglītības iestādes 

organizētajos pasākumos, atskaites koncertā “Mēs lepojamies”, novada un 

starpnovadu aktivitātēs - izstādēs, konkursos, skatēs. Notiek interešu izglītības 

programmu rezultātu analīze; 

 Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” ietvaros izveidots lego-robotikas un automodelisma interešu 

izglītības pulciņš; 

 sadarbībā ar LR Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centru, tiek piedāvāta 

jaunsargu apmācības programma; 

 izglītības iestāde veic ļoti aktīvu darbu Ekoskolu programmā un vides 

izglītības jomā; 

 izglītojamiem ir augsti sasniegumi projektā “Sporto visa klase”, veicinot 

veselīgu dzīvesveidu izglītojamo vidū; 

 izglītojamie labprāt iesaistās daudzveidīgos labdarības pasākumos, sniedzot 

koncertus Ainažu bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā, sarūpējot jaukus 

pārsteigumus pansionāta „Sprīdīši” un senioru aprūpes centra „Brīze” 

iemītniekiem; 

 jaunieši aktīvi iesaistās ziedojumu vākšanā, regulāri organizējot labdarības 

akcijas smagi slimiem bērniem un dzīvniekiem; 

 Salacgrīvas vidusskolas izglītojamie vienmēr iesaistās Lielajā vides 

sakopšanas talkā, makulatūras vākšanā, bateriju vākšanā u.c. pasākumos; 
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 izglītojamo pārstāvji darbojas izglītības iestādes padomē, ikvienam 

izglītojamam ir tiesības paust savu viedokli un izteikt priekšlikumus izglītības 

iestādes vides uzlabošanā; 

 izglītības iestādē tiek organizēti tradicionālie pasākumi, kas vairāku gadu 

desmitu garumā cieši vieno izglītojamos, iestādes absolventus un sabiedrību 

kopumā – tradicionālais “Absolventu mačs” basketbolā un skrējiens “Trīs 

tilti”, kas 2021.gadā notiks jau 40. gadu pēc kārtas; 

 izglītojamie regulāri iesaistās brīvprātīgajā darbā, vasarā iesaistoties izglītības 

iestādes gaiteņu modernizācijā. 

 

Kritērija “Atbalsts personības veidošanā” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.mācību 

gadu ir: 

 veiksmīgas un aktīvas sadarbības rezultātā starp izglītības iestādi un 

izglītojamiem, viņu vecākiem, tiek pozitīvi veidots izglītības iestādes prestižs 

sabiedrībā; 

 izglītojamie ar interesi darbojas izglītības iestādes aktivitātēs, iesaistās 

brīvprātīgajā darbā, interešu izglītības pulciņos, gūstot augstus sasniegumus. 

 

Kritērija “Atbalsts personības veidošanā” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 turpināt iesākto darbu, nodrošinot atbalstu izglītojamo personības veidošanā. 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Kritērijs “Atbalsts karjeras izglītībā” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam  “ļoti labi”. To apliecina šāda informācija: 

 karjeras izglītība ir būtisks faktors izglītības iestādes audzināšanas darbā, jo 

izglītības iestādes mērķis ir radīt izglītojamajos izpratni par karjeras 

plānošanas nozīmi, nākotnes profesijas izvēli, kā arī - veicināt jauno uzņēmēju 

attīstību novadā. Nozīmīgs apstāklis jauno uzņēmēju motivācijai ir ikgadējais 

Salacgrīvas novada domes jauniešu biznesa plānu konkurss, kurā jauniešiem 

ir iespēja iegūt 2500 EUR atbalstu savas uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

Salacgrīvas vidusskolas izglītojamie izmanto šo iespēju un izstrādā savus 

biznesa plānus;  

 izglītības iestādē ir izstrādāta kārtība, kādā iestādē tiek īstenota karjeras 

izglītība; 

 Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” realizācijas laikā izglītības iestādē tika nodrošinātas 
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izglītojamo mācību vizītes karjeras izglītības jomā, organizētas tematiskas 

tikšanās ar vieslektoriem karjeras izglītības jomā, darbu veica Salacgrīvas 

novada pedagogs karjeras konsultants; 

 ar 01.09.2020. karjeras izglītības plānošanu, organizāciju un īstenošanu veic 

izglītības iestādes pedagogs karjeras konsultants; 

 klases audzinātāji audzināšanas un priekšmetu pedagogi mācību priekšmetu 

stundās iekļauj tēmas, kas saistītas ar personības izpēti, karjeras plānošanu un 

nākotnes profesijas izvēli; 

 katru gadu (vairākas reizes mācību gada laikā) tiek organizētas tikšanās ar 

dažādu profesiju pārstāvjiem (medicīnas darbiniekiem, banku sektora 

darbiniekiem, Salacgrīvas novada domes speciālistiem, uztura speciālistiem, 

Nodarbinātības valsts aģentūras speciālistiem, augstskolu pārstāvjiem, 

policistiem, kuģu kapteiņiem, sportistiem, aktieriem, mūziķiem u.c.), 

iepazīstinot izglītojamos ar daudzveidīgu profesiju specifiku. Liela daļa šo 

vieslektoru ir izglītojamo vecāki un iestādes absolventi; 

 2018. un 2019.gadā “Skolotāju dienas” laikā mācību stundas izglītojamiem 

vadīja sabiedrībā zināmas personības un izglītojamo vecāki: Salacgrīvas 

novada domes priekšsēdētājs, domes speciālisti, žurnālisti, mākslinieki, 

fizioterapeiti, mūziķi, policisti, kārtībnieki, politiķi, sportisti, muzeju un 

bibliotēku speciālisti utt., veicinot iestādes atpazīstamību sabiedrībā; 

 organizējot mācību vizītes un izglītojošas nodarbības, tiek izmantota iespēja 

sniegt izglītojamiem priekšstatu par profesiju dažādību, specifiku, 

nepieciešamo izglītību; 

 katru gadu 5.-12. klašu izglītojamie piedalās „Ēnu dienā”. Jaunieši aktīvi 

izmanto iespēju ēnot ne tikai izglītības iestādes darbiniekus vai novada domes 

speciālistus, bet arī dažādus uzņēmumu vadītājus un valsts institūciju 

speciālistus visā Latvijā, iepazīstot daudzveidīgas profesijas; 

 projektu nedēļas laikā tiek organizētas izglītojamo mācību vizītes uz vietējiem 

uzņēmumiem un iestādēm, iepazīstot to darbību klātienē; 

 izglītības iestādē notiek pasākumi, kas sekmē karjeras izvēli (tiek aicināti 

karjeras izvēles centra speciālisti, organizētas tikšanās ar iestādes 

absolventiem, daudzveidīgu nozaru un jomu speciālistiem). Tiek veikts darbs 

izglītojamo interešu un spēju izzināšanā; 

 izglītības iestādes piedāvātajos interešu izglītības pulciņos (piemēram, 

kokapstrādes, kulinārijas, vokāli instrumentālajā ansamblī, pūtēju orķestrī, 
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floristikas, automodelisma, robotikas pulciņos) iespējams attīstīt dažādās 

profesijās nepieciešamās prasmes un iemaņas; 

 izglītības iestādes bibliotēkā ir pieejami materiāli izglītojamo interešu, spēju 

izzināšanā un karjeras izvēlē; 

 izglītības iestādes 3.stāvā atrodas karjeras izglītībai paredzēts informācijas 

stends, kurā regulāri tiek izvietota informācija par karjeras izglītības 

aktualitātēm; 

 izglītības iestāde sadarbojas ar biedrību “Jūrkante”, projekta “Vidzemes 

piekrastes zvejas tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un 

popularizēšana” ietvaros iepazīstinot izglītojamos ar vietējiem zvejniekiem, 

viņu ikdienu, zvejas tradīcijām; 

 tiek veicināta izglītojamo iesaiste Nodarbinātības valsts aģentūras programmā 

par skolēnu nodarbinātību vasaras periodā; 

 kopš 2017./2018. mācību gada Salacgrīvas vidusskola ir  praktiskās biznesa 

izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvija” dalībskola, nodrošinot 

izglītojamo mācību uzņēmumu izveides iespējas. 2019.gada septembrī 

izglītības iestāde saņēmusi pateicības rakstu no “Junior Achievement Latvija” 

par ieguldījumu “Līderu programmas 2019” īstenošanā; 

 sadarbībā ar projektu “Esi līderis”, izglītojamiem ir iespēja iegūt profesionālās 

pilnveides apliecību “Uzņēmējdarbības pamati”. 

 

Kritērija “Atbalsts karjeras izglītībā” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.mācību 

gadu ir: 

 karjeras izglītība tiek īstenota plānveidīgi un sistemātiski, ir izstrādāta kārtība 

karjeras izglītības īstenošanai izglītības iestādē; 

 iesaistītās personas ir informētas par savām tiesībām un pienākumiem karjeras 

izglītības īstenošanas procesā; 

 izglītības iestāde regulāri organizē daudzveidīgus pasākumus karjeras 

izglītības jomā; 

 karjeras izglītības īstenošanā ļoti palīdz izglītojamo vecāku, iestādes 

absolventu un sabiedrības atbalsts, aktīvi iesaistoties izglītības iestādes 

aktivitātēs. 

 

Kritērija “Atbalsts karjeras izglītībā” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 turpināt iesākto darbu karjeras izglītības jomā; 

 paplašināt sadarbības partneru loku karjeras izglītības jomā. 
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4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Kritērijs “Atbalsts mācību darba diferenciācijai” izglītības iestādē tiek īstenots 

atbilstoši vērtējumam  “labi”. To apliecina šāda informācija: 

 izglītības iestādē ir apzinātas talantīgo skolēnu vajadzības; 

 iestāde veicina talantīgo izglītojamo līdzdalību starpnovadu, valsts un 

pasaules mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās, 

projektos un citās ar mācību darbu saistītās aktivitātēs. Šo darbu koordinē 

direktora vietnieces izglītības un audzināšanas jomā, atbalsta un aktīvi 

iesaistās – klašu audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi; 

 izglītības iestāde un Salacgrīvas novada dome atbalsta pedagogus darbā ar 

talantīgiem bērniem; 

 darbā ar talantīgajiem bērniem, plānojot mācību darbu stundā, pedagogi 

cenšas ievērot šo izglītojamo individuālās vajadzības, intereses un iespējas 

nodrošināt atbilstošas grūtības pakāpes uzdevumus; 

 izglītības iestādē ir izstrādāta kārtība, kādā izglītojamie tiek apbalvoti; 

 katra mācību gada maijā izglītojamie, kuri piedalījušies un sasnieguši augstus 

rezultātus olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, saņem atzinības rakstus 

un nelielas balvas īpašā pasākumā “Mēs lepojamies”. Pasākumā simbolisku 

pateicību no izglītības iestādes saņem arī izglītojamo vecāki un pedagogi; 

 Salacgrīvas novada dome katra mācību gada noslēgumā piešķir naudas balvu 

9. un 12.klases absolventiem, kuri guvuši visaugstākos sasniegumus mācību 

darbā un sportā; 

 pedagogi saņem pateicības un nākamajā mācību gadā - piemaksu pie darba 

samaksas par rezultatīvu darbu ar talantīgajiem izglītojamiem, kuri ieguvuši 

godalgotas vietas un/vai atzinības; 

 informācija par izglītojamo sasniegumiem, ievērojot personu datu 

aizsardzības regulas nosacījumus, tiek atspoguļota izglītības iestādes 

mājaslapā un iestādes sociālo tīklu vietnēs Facebook un draugiem.lv; 

 izglītības iestādē regulāri notiek fakultatīvās nodarbības, tiek realizētas 14 

dažādas interešu izglītības programmas, tiek piedāvātas individuālās 

konsultācijas; 

 izglītības iestāde ir apzinājusi  un sistemātiski organizē darbu ar 

izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības, nodrošinot individuālās 

konsultācijas un atbalsta pasākumus, tiek pārraudzīta izglītojamo konsultāciju 

apmeklētība un mācību sasniegumu dinamika; 
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 konsultāciju grafiks ir zināms gan izglītojamiem, gan vecākiem. Grafiks 

norādīts izglītības iestādes mājaslapā, informatīvajā stendā 2. stāva gaitenī un 

pedagogu metodiskajā kabinetā. Pedagogi sniedz konsultācijas arī ārpus 

konsultāciju grafikā norādītā laika, individuāli vienojoties ar izglītojamo. 

Nepieciešamības gadījumos pedagogi ar ierakstu izglītojamo dienasgrāmatās 

informē vecākus par konsultāciju apmeklējumu un par paveikto konsultācijas 

laikā; 

 izglītības iestādē ir izstrādāta izglītojamo atbalsta sistēmas, speciālo vajadzību 

noteikšanas un iekļaujošas izglītības pasākumu nodrošināšanas kārtība; 

 ir noteikta atbalsta personāla speciālistu kompetence un pienākumi 

izglītojamo individuālo izglītības vajadzību un atbalsta nodrošināšanā; 

 klašu audzinātāji sadarbojas ar mācību priekšmetu pedagogiem, lai koordinētu 

izglītojamos, kuriem ir grūtības mācībās. Pedagogi ir pretimnākoši un 

atsaucīgi, ievērojot izglītojamo individuālās spējas un nepieciešamos atbalsta 

pasākumus; 

 Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” ietvaros tiek nodrošināts pedagoga palīga atbalsts izglītojamiem ar 

zemiem, vispārējiem mācību sasniegumiem un pedagoga palīga individuālas 

konsultācijas izglītojamiem ar augstiem mācību sasniegumiem; 

 Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” ietvaros tiek piesaistīti projekta līdzekļi izglītības psihologa 

konsultāciju, mācību priekšmetu pedagogu individuālo konsultāciju 

nodrošināšanai izglītojamiem ar zemiem mācību sasniegumiem, ēdināšanas 

un dienesta viesnīcas izdevumu segšanai, mazinot priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riskus izglītojamo vidū, organizētas pedagogu apmācības, 

dalība projektā turpinās 2020./2021.mācību gadā; 

 

Kritērija “Atbalsts mācību darba diferenciācijai” stiprās puses, noslēdzot 

2019./2020.mācību gadu ir: 

 izglītības iestādes veiksmīgā dalība Eiropas Sociālā fonda projektos nodrošina 

plašas iespējas izglītojamo atbalstam – atbalsta personāla pieejamību 

izglītojamo individuālo izglītības vajadzību nodrošināšanai, individuālas 

konsultācijas, ēdināšanas un dienesta viesnīcas izmaksu apmaksu, 

daudzveidīgas mācību vizītes utt.; 

 atbalsta personāla speciālisti veiksmīgi sadarbojas ar klašu audzinātājiem un 

mācību priekšmetu pedagogiem; 
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 tiek veidota sadarbība ar vecākiem, veicinot viņu iesaisti un līdzatbildību 

izglītojamo individuālo izglītības vajadzību nodrošināšanā; 

 

Kritērija “Atbalsts mācību darba diferenciācijai” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 turpināt iesākto darbu, nodrošinot atbalstu mācību darba diferenciācijai; 

 veicināt labās prakses piemēru apmaiņu starp pedagogiem; 

 veicināt vecāku iesaisti un līdzatbildību savu bērnu individuālo izglītības 

vajadzību nodrošināšanā. 

4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

 

Kritērijs “Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” izglītības iestādē tiek 

īstenots atbilstoši vērtējumam  “labi”. To apliecina šāda informācija: 

 2019./2020.mācību gadā speciālās izglītības programmas apguva 12 

izglītojamie, to apstiprina izglītojamo personu lietās esošie pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinumi; 

 izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām tiek īstenota atbilstoša izglītības 

programma un nodrošināts atbilstošs pedagoģiskais sastāvs; 

 2019./2020.mācību gadā izglītības psihologa noteiktie nepieciešamie atbalsta 

pasākumi tika nodrošināti 9 izglītojamiem; 

 pastiprināta uzmanība tiek pievērsta arī izglītojamiem, kuriem nav izglītības 

psihologa noteikti atbalsta pasākumi, taču, kuri paši vai viņu vecāki ir lūguši 

palīdzību mācību satura apguvē vai par atbalsta pasākumu nepieciešamību ir 

informējis klases audzinātājs vai mācību priekšmeta pedagogs; 

 ikviens pedagogs, kurš māca izglītojamos, kuri apgūst speciālās izglītības 

programmas, savā darbā izmanto atbalsta pasākumus šiem bērniem. Mācību 

stundās un pārbaudes darbos izglītojamie izmanto atbalsta materiālus vai laika 

pagarinājumu darba veikšanai; 

 aktīvu darbu veic atbalsta personāla speciālisti - izglītības psihologs, 

logopēds, speciālais pedagogs, Salacgrīvas novada domes sociālais pedagogs. 

Atbalsta personāla speciālistiem ir atbilstoša atbalsta pasākumu 

dokumentācija, precīza uzskaite un izpēte; 

 izglītojamie ar speciālām vajadzībām atrodas pastāvīgā pedagogu, 

audzinātāju, speciālā pedagoga uzraudzībā; 
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 izglītības iestādē medicīnas māsa apkopo informāciju par izglītojamo 

veselību, notiek savstarpējā informācijas apmaiņa starp vecākiem un izglītības 

iestādes medicīnas māsu par bērna veselības stāvokli; 

 nodrošinot atbalstu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām tiek ievērota 

konfidencialitāte; 

 regulāri notiek pedagogu un atbalsta personāla speciālistu tikšanās, par ko 

liecina protokoli, izvērtējot esošo situāciju; 

 atbalsta personāla darbu pārrauga izglītības iestādes administrācija. Darbs pie 

mācību procesa kvalitātes pilnveides notiek regulāri un sistemātiski, 

izanalizējot stiprās un vājās puses, izvirzot individuālus mērķus un 

uzdevumus individuālajā izglītības plānā, meklējot optimālākos risinājumus 

un izmantojot Latvijā atzītu speciālistu rekomendācijas darbā ar bērniem, 

kuriem ir mācīšanās grūtības, attīstībai. Pedagogi un iestādes administrācija 

regulāri apmeklē kursus speciālās izglītības jomās, pilnveidojot savas 

zināšanas; 

 nepieciešamības gadījumā tiek veiktas korekcijas individuālajā plānā, lai 

veicinātu izglītojamo spēju attīstību. Pamatpriekšmetos (latviešu valodā, 

matemātikā, svešvalodās) izglītojamie, kuri apgūst speciālās izglītības 

programmas, mācās atsevišķi no klases vai klasē, ar atsevišķa pedagoga palīga 

vai speciālā pedagoga atbalstu, lai pilnvērtīgāk apgūtu mācību vielu sev 

atbilstošā tempā, saņemot individuālas pedagogu konsultācijas un atbalsta 

pasākumus. Citos mācību priekšmetos šie izglītojamie mācās kopā ar klasi; 

 izglītojamiem ir nodrošināta atbilstoša vide; 

 izglītojamie ar speciālajām vajadzībām tiek iesaistīti arī ārpusstundu darbā 

(interešu izglītības pulciņos). 

 

Kritērija “Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” stiprās puses, noslēdzot 

2019./2020.mācību gadu ir: 

 atbalsta personāla speciālisti veiksmīgi sadarbojas ar klašu audzinātājiem un 

mācību priekšmetu pedagogiem, nodrošinot atbalstu izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām; 

 ir izveidota “vērošanas grupa”, kurā tiek sistemātiski sekots izglītojamo ar 

mācīšanās grūtībām mācību sasniegumiem; 

 atbalsta pasākumu nodrošināšanā tiek ievērota pēctecība un sistemātiskums. 
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Kritērija “Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” turpmākās attīstības 

prioritātes ir: 

 veicināt vecāku iesaisti un līdzatbildību savu bērnu individuālo izglītības 

vajadzību nodrošināšanā; 

 motivēt izglītojamos ar speciālām vajadzībām uzņemties atbildību par saviem 

mācību sasniegumiem; 

 atbalsta pasākumu nodrošināšanā izmantot speciālās izglītības aktuālās 

tendences. 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Kritērijs “Sadarbība ar izglītojamā ģimeni” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam  “ļoti labi”. To apliecina šāda informācija: 

 vecāki saņem savlaicīgu un vispusīgu informāciju par mācību un audzināšanas 

jautājumiem, pārbaudes darbu norisi, izglītības iestādes darba režīma 

izmaiņām un plānotajiem pasākumiem; 

 izglītības iestādes un vecāku ikdienas saziņu nodrošina skolvadības sistēma 

„E-klase” un izglītojamo dienasgrāmatas/sekmju grāmatiņas, kur vecāki tiek 

informēti par izglītojamā sekmēm, stundu apmeklējumiem, ikdienas 

sasniegumiem un attieksmi pret mācību darbu; 

 informācija vecākiem tiek nodrošināta izglītības iestādes mājaslapā, 

skolvadības sistēmas „E-klase” pastā, telefoniski, vecāku Whatsapp grupās, 

klases vecāku sapulcēs, iestādes organizētajās vecāku konferencēs, 

individuālajās sarunās. 

 izglītības iestāde vecāku viedokli uzzina, aicinot piedalīties Edurio platformā 

veidotās aptaujās par sadarbību ar pedagogiem, izglītības iestādes fizisko vidi, 

mācību procesa īstenošanu un citiem aktuāliem jautājumiem, piemēram, 

27.03.2020. Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtajā informatīvajā materiālā 

par Salacgrīvas vidusskolas izglītojamo vecāku aptauju Edurio platformā, 

vērojams ka 100% no aptaujātajiem vecākiem ir saņēmuši no izglītības 

iestādes aktuālo informāciju par attālinātā mācību procesa organizāciju, 40% 

norādīja, ka viņiem ir pilnīgi skaidra, bet 55% norādīja, ka viņiem ir diezgan 

skaidra mācību procesa īstenošana attālināto mācību laikā, 79% no 

aptaujātajiem norāda, ka viņiem ir bijušas pilnīgi skaidras izglītības iestādes 

norādes mācību procesa organizācijai; 
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 sekmju izrakstu vecāki saņem ne retāk kā vienu reizi mēnesī (nepieciešamības 

gadījumā sekmju izraksts tiek nosūtīts vai izsniegts biežāk); 

 katru semestri tiek organizētas vecāku pēcpusdienas - individuālās pārrunas ar 

mācību priekšmetu pedagogiem un klašu audzinātājiem. Nepieciešamības 

gadījumā vecāki tiek uzaicināti uz individuālām sarunām ar klases 

audzinātāju, kādu no mācību priekšmetu pedagogiem vai izglītības iestādes 

administrāciju; 

 izglītības iestādē tiek organizētas informatīvas sanāksmes gan pedagogiem, 

gan bērnu vecākiem;  

 izglītības iestādes darbinieki vienmēr konsultējas ar vecākiem, ja bērnam 

nepieciešama palīdzība; 

 vecāki un citi interesenti ar aktualitātēm, plānotajām izmaiņām vai 

pasākumiem var uzzināt izglītības iestādē, iestādes mājaslapā, Salacgrīvas 

novada avīzē un mājaslapā, starpnovadu laikrakstā “Auseklis”, izglītības 

iestādes sociālo tīklu vietnēs Facebook un draugiem.lv; 

 Salacgrīvas vidusskolā aktīvi darbojas izglītības iestādes padome, tiek 

organizēti pasākumi, kas saliedē gan izglītojamos, gan vecākus, gan 

pedagogus. Vecāki kopā ar bērniem Ziemassvētkos rotā izglītības iestādi, 

iesaistās klašu pasākumu organizēšanā un vadīšanā, žūrijas darbā Popielā, 

tradicionālajā piparkūku cepšanas pasākumā kopā ar novada domes 

deputātiem u.c. aktivitātēs. Projekta nedēļas ietvaros vecāki atsaucīgi stāsta 

izglītojamiem par savu profesiju un dalās pieredzē. Padomes sēdēs risina 

jautājumus par izglītības iestādes un vecāku sadarbību, izglītojamo drošību un 

veselību, izglītības iestādes attīstības prioritātēm, izskata vecāku ieteikumus 

un priekšlikumus. Vecāki tiek rosināti izteikt savu viedokli par izglītības 

iestādes darbu; 

 jau trešo gadu izglītības padomes pārstāvji, vecāki, izglītojamie un pedagogi 

iesaistās brīvprātīgajā darbā, atjaunojot un modernizējot izglītības iestādes 

gaiteņus; 

 vecāki atbalsta izglītības iestādi bez maksas pasniedzot nodarbības savas 

profesijas ietvaros (piemēram, mākslinieks Raimonds Kreituss piedāvā bez 

maksas pasniegt nodarbības mākslā); 

 vecāki katru gadu iesaistās sporta zāles grīdas lakas pārklājuma atjaunošanā 

un atbalsta izglītības iestādi arī citu saimniecisko jautājumu risināšanā 
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(piemēram, uzdāvina koka paletes dabas stūrīša iekārtošanai, kokmateriālus, 

piedalās vides sakopšanas talkās, makulatūras un bateriju vākšanā). 

 

Kritērija “Sadarbība ar izglītojamā ģimeni” stiprās puses, noslēdzot 

2019./2020.mācību gadu ir: 

 ir izveidota ļoti veiksmīga sadarbība ar izglītības iestādes padomi, kas atbalsta 

izglītības iestādes aktivitātes; 

 vecāki aktīvi iesaistās izglītības iestādes pasākumos (popielā, Mārtiņdienas 

tirdziņā, labdarības akcijās, vides sakopšanas talkās utt.); 

 izglītības iestādes darbinieki ir atvērti sadarbībai ar izglītojamo vecākiem. 

 

Kritērija “Sadarbība ar izglītojamā ģimeni” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 turpināt pilnveidot individuālu pieeju sadarbībā ar izglītojamo ģimenēm; 

 sniegt atbalstu vecākiem mācību un audzināšanas darbā; 

 turpināt veiksmīgo sadarbību ar vecākiem. 

 

4.5. Izglītības iestādes vide 

4.5.1. Mikroklimats 

 

Kritērijs “Mikroklimats” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “ļoti 

labi”. To apliecina šāda informācija: 

 Salacgrīvas vidusskolas telpas ir atbilstošas mācību procesa organizēšanai, tās 

sistemātiski tiek papildinātas ar jauniem mācību un informācijas tehnoloģiju 

līdzekļiem; 

 iestāde mērķtiecīgi plāno un īsteno publiskā tēla veidošanu, veicinot 

izglītojamajos, vecākos un izglītības iestādes darbiniekos piederības sajūtu 

Salacgrīvas vidusskolai un lepnumu par savu skolu; 

 izglītības iestāde aktīvi un regulāri publicē aktuālo informāciju iestādes 

mājaslapā un sociālo tīklu vietnēs Facebook un draugiem.lv; 

 izglītības iestādei ir savas tradīcijas, kas tiek koptas un pilnveidotas - Zinību 

diena, rudens izstādes, Skolotāju diena, absolventu mačs basketbolā, skrējiens 

„Trīs tilti”, Popiela, valsts svētku atzīmēšana, projektu nedēļa, Ziemassvētku 

koncerts, mācību priekšmetu tematiskās nedēļas, folkloras un latvisko 

tradīciju pasākumi, mācību gada noslēguma koncerts, zvans uz pēdējo mācību 

stundu 9. un 12. klasei, mācību gada noslēguma pasākums izglītojamiem un 

vecākiem „Mēs lepojamies”, kura laikā tiek apbalvoti izglītojamie ar augstiem 
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sasniegumiem mācību un ārpusklases darbā. Vienu reizi piecos gados 

izglītības iestāde organizē absolventu salidojumu – 2021.gadā gaidāma 

izglītības iestādes 100 gadadiena; 

 izglītības iestāde lepojas ar savu audzēkņu sasniegumiem starpnovadu, valsts 

un pat pasaules bioloģijas olimpiādēs. Prieks par ilggadējo tradīciju augstā 

līmenī, sagatavojot jaunos biologus un ķīmiķus, kas, pēc iestādes 

absolvēšanas, pievērsušies zinātniski pētnieciskajai darbībai Latvijas un 

starptautiskā mērogā; 

 izglītības iestādes vide vērsta uz to, lai katrs izglītojamais izglītības iestādē 

justos vienlīdzīgs un neatkarīgs no dzimuma, sociālās un reliģiskās piederības. 

Iestādes darbība nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem; 

 Salacgrīvas vidusskolas darbinieki vienmēr cenšas pozitīvi un taisnīgi risināt 

radušās konfliktsituācijas. Izglītības iestāde apzina un atbalsta katra 

izglītojamā un darbinieka tiesības, spējas un veikto darbu. Personāla un 

izglītojamo attiecībās valda labvēlība, savstarpējā cieņa, uzticēšanās un 

izpalīdzība. Iestāde ir atvērta sabiedrībai – tās telpās darbojas Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skola, notiek kursi (tai skaitā – kursi, kuru 

organizācija notiek ar Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu), vingrošanas 

un sporta nodarbības pieaugušajiem; 

 lai veicinātu izglītības iestādes, izglītojamo un vecāku sadarbību, tiek 

organizētas vecāku dienas, kuru laikā notiek izglītojošas lekcijas un 

individuālas pārrunas ar izglītības iestādes administrāciju, mācību priekšmetu 

skolotājiem un klašu audzinātājiem; 

 izglītības iestādes darbinieki ir atvērti sadarbībai un iespējamo 

problēmsituāciju risināšanai. 

 

Kritērija “Mikroklimats” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.mācību gadu ir: 

 izglītības iestādē ir stabilas vērtības un tradīcijas, sekmējot piederības sajūtu 

savai skolai, novadam, valstij; 

 izglītības iestāde savā darbībā atbalsta un ievēro vienlīdzības un taisnīguma 

principus; 

 izglītības iestāde iegulda mērķtiecīgu darbu pozitīva publiskā tēla veidošanā, 

šis darbs nesis atpazīstamību Latvijas mērogā. 
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Kritērija “Mikroklimats” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 turpināt iesākto darbu izglītības iestādes mikroklimata uzlabošanā, kolektīva 

saliedēšanā; 

 veicināt izglītojamo un vecāku piederīgas izjūtu savai skolai. 

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

 

Kritērijs “Fiziskā vide un vides pieejamība” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam  “ļoti labi”. To apliecina šāda informācija: 

 izglītības iestāde atrodas netālu no jūras, ārpus pilsētas centra, īpaši izglītības 

iestādes vajadzībām celtā ēkā. Tai ir visas nepieciešamās telpas mācību 

procesa nodrošināšanai, kas ir piemērotas un atbilstošas izglītojamo skaitam 

līdz 1100 skolēniem. Blakus iestādei atrodas pirmsskolas izglītības iestāde 

“Vilnītis”, Salacgrīvas novada mūzikas un mākslas skola, sporta stadions, 

estrāde un hokeja laukums, kur bērniem un jauniešiem ir iespēja sportot un 

lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Izglītības iestādes telpās darbu veic Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skola; 

 ir noteikta kārtība informātikas, mājturības un tehnoloģiju, dabaszinību 

kabinetu un laboratoriju, bibliotēkas un sporta zāles izmantošanai. Nodarbību 

sarakstos ir noteikts laiks izglītības iestādes telpu izmantošanai; 

 izglītības iestādē atrodas informātikas kabinets ar interneta pieslēgumu, 

bibliotēka, lasītava, ēdnīca, kafejnīca, sertificēts veselības punkts un dienesta 

viesnīca; 

 2014.gada augusta mēnesī tika pabeigta izglītības iestādes ēkas fasādes 

vienkāršotā renovācija, papildus uzlabojot iestādes energoefektivitāti: veicot 

siltināšanas darbus, aktu zāles un sporta zāles rekuperācijas sistēmas izveidi 

un apgaismojuma nomaiņu. Projekta īstenošana notika sadarbībā ar 

Salacgrīvas novada domi; 

 iestādes siltā ūdens apgādē palīdz saules baterijas, izmantojot videi draudzīgas 

tehnoloģijas, jo Salacgrīvas novads sevi deklarējis kā zaļo novadu, ieviešot 

vidi saudzējošas tehnoloģijas izglītības iestādēs; 

 Salacgrīvas vidusskolā pievērš papildus uzmanību drošības jautājumiem: ir 

norādītas ieejas, izejas, evakuācijas izejas. Izglītības iestādes gaiteņos 

redzamās vietās ir izvietoti evakuācijas plāni, atbilstoši ugunsdzēsības 

normām pieejami ugunsdzēšamie aparāti. Iestādē tiek veikta video 
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novērošana, lai veicinātu izglītojamo drošību. Pie iestādes ieejas durvīm 

pastāvīgi atrodas dežurējošais administrators; 

 mācību telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas. Darbavietu skaits mācību 

telpās, to izvietojums ļauj izmantot dažādas mācību metodes, lai realizētu 

standartu prasības un mācību priekšmetu programmas; 

 katru gadu iespēju robežās iestādes telpās tiek veikts kosmētiskais remonts – 

visās klasēs ir atjaunota dabiskā koka grīda, modernizēti 2., 3. un 4.stāva 

gaiteņi, 2017.gadā tika veikts sporta zāles remonts, 2020.gadā divos gaiteņos 

un kāpņu laukumu platformās veikta grīdas seguma nomaiņa, izglītības 

iestādē ir pieslēgta automātiskā ugunsdrošības sistēma un ierīkota automātiskā 

durvju atvēršanas sistēma ugunsgrēka trauksmes gadījumā, veikta aktu zāles 

labiekārtošana – skatuves grīdas, drapēriju un to mehānismu nomaiņa, ir 

ierīkots skolas radio ar balss apziņošanas sistēmu; 

 gaiteņu noformējumā iekļauti mākslinieka Kristapa Auzenberga (izglītības 

iestādes absolvents) veidotie iedvesmojošie citāti, grīdu segumā iestrādātas 

kustību spēles; 

 pie aktu zāles ierīkots apgaismots foto stūrītis, kas tiek tematiski noformēts 

atbilstoši sezonai un svētkiem; 

 iestādes telpās regulāri tiek izvietotas tematiskas kompozīcijas un izstādes; 

 gaiteņos izglītojamiem pieejamas galda spēles – novuss, galda teniss, galda 

spēles (dambrete, riču-račs); 

 blakus izglītības iestādei atrodas izglītojamo, vecāku un pedagogu ierīkots 

vides stūrītis ar kustību spēļu elementiem, sajūtu taku, kukaiņu māju; 

 gatavojoties svētkiem izglītojamie izrotā izglītības iestādes telpas; 

 Salacgrīvas vidusskolas apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un 

diennakts tumšajā laikā izgaismota. Salacgrīvā jau par tradīciju kļuvusi 

vietējo iedzīvotāju došanās uz Salacgrīvas vidusskolu Ziemassvētku laikā, lai 

vērotu tās dekorācijas un rotājumus. Katru gadu tiek izplānota un realizēta 

jauna iecere telpu un logu dekorēšanā, padarot izglītības iestādi par vizuāli 

pievilcīgu apskates objektu; 

 2019. un 2020.gadā uzlabota izglītības iestādes siltumapgādes sistēma, 

mācību kabinetos ierīkota aukstā un karstā ūdens padeve; 

 izglītības iestādes iekšpagalmā ir novietnes 250 velosipēdiem, atbalstot 

fizisko aktivitāšu nepieciešamību un rūpējoties par vides aizsardzību ikdienā. 
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Kritērija “Fiziskā vide un vides pieejamība” stiprās puses, noslēdzot 

2019./2020.mācību gadu ir: 

 vecāku, bērnu, pedagogu un Salacgrīvas novada domes sadarbības rezultātā ir 

atjaunoti un modernizēti izglītības iestādes gaiteņi; 

 brīvprātīgais darbs veicina to, ka izglītojamie rūpējas par izglītības iestādes 

aprīkojumu, telpu noformējumu; 

 fiziskās vides uzlabošanā iesaistās gan bērni, gan sabiedrība kopumā. 

 

Kritērija “Fiziskā vide un vides pieejamība” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 turpināt uzlabot un labiekārtot izglītības iestādes iekštelpas un apkārtni, 

rūpējoties par izglītojamo drošību; 

 pilnveidot atpūtas zonas izglītības iestādē. 

 

4.6. Izglītības iestādes resursi 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Kritērijs “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” izglītības iestādē tiek īstenots 

atbilstoši vērtējumam  “labi”. To apliecina šāda informācija: 

 izglītības iestāde ir nodrošināta ar materiāltehniskajiem resursiem, ir noteikta 

sistēma par to izmantošanu, glabāšanu un drošības pasākumiem; 

 iestādei ir atbilstošas telpas visām mācību, audzināšanas, sporta, interešu 

izglītības un ārpusklases nodarbībām; 

 visos mācību kabinetos ir nodrošināts dators, ekrāns un projektors, lai 

nodrošinātu vispusīgu mācību procesu un rūpētos par vidi (ierobežojot 

kopēšanas apjomu); 

 ir ierīkota iekšējā iestādes servera telpa; 

 ir iegādāti jauni ēvelsoli, virpa un kokapstrādes instrumenti zēnu 

mājturības/dizaina un tehnoloģiju mācību kabinetam, jauni darba materiāli 

logopēdijā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu atbalstu izglītojamiem ar 

logopēdiskiem traucējumiem. 2017.gadā ir atjaunota viena no izglītības 

iestādes datorklasēm, nomainot visus līdzšinējos šīs datorklases datorus; 

 par pašvaldības un ziedotāju līdzekļiem ir iegādāti robotikas komplekti; 

 2019.gadā mācību kabinetā ir ierīkota automodelisma trase apmācību un 

sacensību īstenošanai; 

 2020.gada piešķirts finansējums 3D printera iegādei; 
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 dabaszinību kabineti ir aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm, datu kamerām, 

sensoriem; 

 interneta (tai skaitā – bezvadu interneta) pieslēgums ir nodrošināts visās 

mācību telpās, taču nepieciešama interneta pieslēguma jaudas uzlabošana; 

 2019.gadā iegādāti jauni portatīvie datori, projektori un printeri darba procesa 

pilnveidei; 

 aktīvi tiek izmantoti digitālie mācību līdzekļi portālā uzdevumi.lv ar PROF 

licencēm, Lielvārda digitālie materiāli, soma.lv digitālie materiāli, aptauju 

veikšanai tiek izmantota EDURIO platforma; 

 katru gadu tiek atjaunots sporta inventārs. 2020.gadā piešķirts finansējums 

augstvērtīga sporta augstlēkšanas matraču komplekta iegādei; 

 katru gadu tiek papildināts mācību, metodiskās literatūras un daiļliteratūras 

piedāvājums izglītības iestādes bibliotēkā; 

 katru gadu tiek atjaunoti mācību materiāli eksakto mācību priekšmetu jomā, 

iegādātas vielas laboratorijas darbu veikšanai; 

 mācību darbam izglītojamiem ir nodrošinātas planšetes; 

 iekārtu un materiāltehnisko resursu bāze iespēju robežās tiek papildināta un 

atjaunota; 

 

Kritērija “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” stiprās puses, noslēdzot 

2019./2020.mācību gadu ir: 

 iestādei piešķirtais finansējums tiek izmantots racionāli un mērķtiecīgi; 

 izglītības iestāde regulāri papildina iekārtu un materiāltehnisko resursu bāzi; 

 izglītības iestādei ir ļoti laba sadarbība ar iestādes dibinātāju – Salacgrīvas 

novada domi, gūstot finanšu līdzekļus materiāltehniskās bāzes papildināšanai. 

 

Kritērija “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 turpināt pilnveidot materiāli tehnisko bāzi, pievēršot uzmanību jaunajām 

informācijas tehnoloģijām; 

 veikt datortehnikas nomaiņu un uzlabošanu. 

4.6.2. Personālresursi  

 

Kritērijs “Personālresursi” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam  “ļoti 

labi”. To apliecina šāda informācija: 

 izglītības iestādē ir nokomplektēts izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamais personāls; 
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 izglītības iestādē tiek nodrošināti izglītības psihologa, pedagoga karjeras 

konsultanta, logopēda, speciālā pedagoga, sociālā pedagoga un medicīnas 

māsas pakalpojumi. Pedagogu un atbalsta personāla speciālistu nodrošinājums 

ir atbilstošs, tiek nodrošināta speciālistu pieejamība; 

 2019./2020. mācību gadā Salacgrīvas vidusskolā pedagoģisko darbu veica 51 

pedagogs. No tiem: 45 sievietes un 6 vīrieši. 22 pedagogi ir Salacgrīvas 

vidusskolas absolventi; 

 izglītības iestādes saimniecisko darbību nodrošina 18 tehniskie darbinieki; 

 iestādes vadības darbu veic direktore un 4 direktores vietnieki ar nepilnu 

darba slodzi; 

 iestāde lepojas ar pieredzes bagātajiem pedagogiem, piemēram – bioloģijas un 

ķīmijas skolotāju Laimdotu Pelši, kuras ieguldītais nesavtīgais darbs 

rezultējies ar augstiem sasniegumiem pat pasaules olimpiādēs; 

 darba slodzes tiek sadalītas ievērojot pamatizglītības, vispārējās vidējās un 

speciālās izglītības programmas realizēšanas un  iestādes darba organizācijas 

vajadzības, kā arī pedagogu darba pieredzi un kvalifikāciju; 

 tiek atbalstīta pedagogu tālākizglītība un profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšana; 

 Salacgrīvas novada dome un novada izglītības iestāžu direktoru padome, 

atbalstot pedagogu tālākizglītību, apmaksā līdz 50% no pedagogu gada studiju 

maksas; 

 izglītības iestādē nav nepamatotas kadru mainības. Ir izveidotas un darbojas 

metodiskās komisijas, kā arī metodiskā padome; 

 izglītības iestādē darbojas pedagogu arodbiedrība; 

 pateicoties pedagogu ieguldītajam darbam, izglītības iestāde tiek pārstāvēta 

daudzveidīgos projektos, sadarbības programmās, konkursos, sacensībās, TV 

spēlē “Gudrs, vēl gudrāks” un citās aktivitātēs, veicinot pozitīvu izglītības 

iestādes publisko tēlu sabiedrībā; 

 notiek regulārs darbs pie kolektīva saliedēšanas. 

 

Kritērija “Personālresursi” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.mācību gadu ir: 

 izglītības iestādē kā radoši pedagogi atgriežas iestādes absolventi; 

 izglītības iestādē tiek nodrošināti izglītības psihologa, pedagoga karjeras 

konsultanta, logopēda, speciālā pedagoga, sociālā pedagoga un medicīnas 

māsas pakalpojumi; 
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 notiek aktivitātes izglītības iestādes darbinieku saliedēšanai. 

 

Kritērija “Personālresursi” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 turpināt iesākto darbu, veidojot motivētu un ieinteresētu pedagogu kolektīvu; 

 veicināt darbinieku piederības izjūtu savai skolai; 

 turpināt resursu ieguldījumu pedagogu profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšanā. 

 

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

Kritērijs “Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana” izglītības 

iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam  “ļoti labi”. To apliecina šāda informācija: 

 izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un mērķtiecīgi 

plānota. Pašvērtēšanas process virzīts uz būtiskiem aspektiem katrā izglītības 

iestādes darba jomā, pamatojoties uz pašvērtēšanā iegūto informāciju; 

 izglītības iestādes administrācija noteiktā laika periodā sistemātiski organizē 

un īsteno kontroli un vērtēšanu visās izglītības iestādes darba jomās, bet katru 

gadu – prioritārajās jomās. Katru gadu izvērtē izglītojamo mācību 

sasniegumus. Pašvērtējums ir pamatots; 

 fokusgrupu aptauju veikšanai tiek izmantota EDURIO platforma; 

 izglītības iestādes vadība rosina personālu regulārai pašvērtēšanai. Personāls 

iesaistās pašvērtēšanas procesā. Katru gadu pedagogi veic sava darba 

pašvērtējumu, katra gada augustā notiek individuālas sarunas ar personālu, 

tiek izvērtēti izglītojamo mācību sasniegumi un rezultāti, šos jautājumus 

analizējot pedagoģiskās padomes sēdēs. Izglītības iestādes kolektīvs izvirza 

uzdevumus apzināto problēmu risināšanai; 

 pašvērtēšanā konstatētās izglītības iestādes darba stiprās puses un 

nepieciešamos uzlabojumus personāls zina un izmanto, plānojot turpmāko 

darbību; 

 izglītības iestādes attīstības plāns ir loģiski strukturēts, pārskatāms un skaidrs. 

Prioritātes noteiktas trim mācību gadiem. Prioritāšu īstenošanas plānojums 

ietver sasniedzamos mērķus, uzdevumus un rezultātu novērtēšanas kritērijus. 

Attīstības plānošana iekļaujas izglītības iestādes darba plānošanas sistēmā, 
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attīstības plāns izskatīts metodisko komisiju sēdēs, integrējot sēdēs izteiktos 

priekšlikumus attīstības plānošanā; 

 prioritātes izvirzītas, ņemot vērā izglītības iestādes darbības pamatmērķus un 

pašvērtējumā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, kā arī 

ārējo faktoru ietekmi. Šī dokumenta analīzē, izstrādē piedalās izglītības 

iestādes padome; 

 attīstības plāns pieejams visām ieinteresētajām pusēm izglītības iestādes 

mājaslapā. 

 

Kritērija “Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana” stiprās puses, 

noslēdzot 2019./2020.mācību gadu ir: 

 izglītības iestādes darba pašvērtēšanas procesā iesaistās gan pedagogi, gan 

izglītojamie un viņu vecāki; 

 attīstības plāna izstrādē iesaistās metodiskās komisijas, izglītības iestādes 

padome; 

 pašvērtēšanas un attīstības plānošanā tiek ievērots sistemātiskums un 

pēctecība, sadarbībā ar iestādes dibinātāju – Salacgrīvas novada domi. 

 

Kritērija “Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana” turpmākās 

attīstības prioritātes ir: 

 turpināt pilnveidot izglītojamo un viņu vecāku iesaisti izglītības iestādes darba 

pašvērtēšanā un attīstības plānošanā. 

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  

 

Kritērijs “Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” izglītības iestādē 

tiek īstenots atbilstoši vērtējumam  “labi” (jo vienmēr iespējams paveikt vairāk, 

augstvērtīgāk un kvalitatīvāk). To apliecina šāda informācija: 

 izglītības iestādē ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā 

obligātā dokumentācija, iekšējie normatīvie akti izstrādāti un pieņemti 

demokrātiski; 

 iestādes vadības darbu veic direktore un 4 direktores vietnieki ar nepilnu 

darba slodzi - ir divi direktora vietnieki, kuri atbild par mācību darbu, viens 

direktora vietnieks, kurš atbild par audzināšanas darbu, un viens direktora 

vietnieks, kurš atbild par informācijas tehnoloģiju jomu. Direktora vietnieku 

pienākumi precizēti ar direktora rīkojumu. Attiecīgais personāls iecelts, 

ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi un izglītības iestādes vajadzības; 
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 ir noteikta precīza, iestādes darbam atbilstoša, optimāla vadības 

organizatoriskā struktūra, kas aptver visas izglītības iestādes darbības jomas. 

Katra darbinieka kompetences joma ir precīzi noteikta. Administrācija savas 

kompetences ietvaros veiksmīgi pārrauga personāla pienākumu izpildi, tiek 

atbilstoši plānota un realizēta iekšējā kontrole, ievērota pēctecība; 

 izglītības iestādē darbojas izglītības iestādes padome, skolēnu pašpārvalde jeb 

Skolēnu ministrija 5.-12.klašu izglītojamo grupā, ar kuru izglītības iestādes 

vadība veiksmīgi un aktīvi sadarbojas; 

 direktore plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus 

un pārrauga to izpildi; 

 vadības sanāksmes ir plānotas, tās notiek regulāri, ir dokumentētas. Vadība 

nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. 

Pirms lēmumu pieņemšanas direktors konsultējas ar attiecīgajā jautājumā 

kompetentiem darbiniekiem. Vadība profesionāli un kvalitatīvi veic tai 

uzticētos pienākumus, veiksmīgi sadarbojas gan savā starpā, gan ar izglītības 

iestādes personālu, izglītojamiem un viņu vecākiem; 

 izglītības iestādes vadība noteiktos laikos pieņem apmeklētājus, taču elastīgi 

pielāgojas apmeklētāju iespējai apmeklēt izglītības iestādi, piedāvājot 

apmeklētājam ērtākos saziņas un tikšanās veidus; 

 pedagogu darba slodzes tiek optimāli sadalītas metodiskajās komisijās, 

ievērojot izglītības programmas, darba organizācijas vajadzības, pedagogu 

pieredzi un kvalifikāciju; 

 izglītības iestādē darbojas pedagogu arodbiedrība un sešas metodiskās 

komisijas – dabaszinātņu un matemātikas, sociālās un pilsoniskās, latviešu 

valodas un literatūras, svešvalodu, kultūrizglītības un sākumskolas metodiskās 

komisijas. Pedagogi darbojas arī Salacgrīvas novada pedagogu metodiskajās 

apvienībās. Izglītības iestādes vadība veiksmīgi koordinē to darbību. Ar 

2020.gada septembri darbu uzsākusi izglītības iestādes metodiskā padome; 

 izglītības iestādes vadība veicina un atbalsta pedagogu savstarpējo mācīšanos, 

labās prakses piemēru popularizēšanu un pieredzes apmaiņu; 

 izglītības iestādes vadība savā darbībā ievēro taisnīguma un vienlīdzības 

principus. 

 

Kritērija “Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” stiprās puses, 

noslēdzot 2019./2020.mācību gadu ir: 

 izglītības iestādes vadība ir atvērta sadarbībai; 
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 lēmumu pieņemšanā tiek ievērots demokrātisma princips; 

 iestādes pārvaldībā tiek nodrošināti atklātas pārvaldības principi. 

 

Kritērija “Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” turpmākās 

attīstības prioritātes ir: 

 turpināt izglītības iestādes vadības darbu personāla vadībā, apgūstot 

aktuālākās personālvadības tendences tālākizglītības kursos, gūstot pieredzi 

citās Latvijas izglītības iestādēs, aktualizējot radošas un uz sadarbību vērstas 

izglītības iestādes nozīmi sabiedrībā. 

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Kritērijs “Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām” izglītības iestādē tiek 

īstenots atbilstoši vērtējumam  “ļoti labi”. To apliecina šāda informācija: 

 Salacgrīvas vidusskolai ir regulāra un pozitīva sadarbība ar izglītības iestādes 

dibinātāju - Salacgrīvas novada domi, sadarbojoties iestādes darba procesa 

organizācijā, budžeta veidošanā un izpildē, pedagogu profesionālās 

kvalifikācijas paaugstināšanā, Eiropas fondu projektu un sadarbības 

programmu realizācijā; 

 izglītības iestāde regulāri sadarbojas ar pašvaldības iestādēm – Salacgrīvas 

novada bibliotēku, kultūras centru, pirmsskolas izglītības iestādi „Vilnītis”, 

Salacgrīvas novada Mūzikas un mākslas skolu, Kr.Valdemāra Ainažu 

pamatskolu un Liepupes pamatskolu, Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta 

skolu, muzejiem, vietējiem uzņēmumiem – A/S „Brīvais vilnis”, SIA “JMK 

LUX”, SIA “ProCel”, SIA “Lauku torte”, SIA “CUT!”, SIA “Lindas Bufete”, 

SIA “Meriti”, SIA „Acteks”, restorānu un viesnīcu “Pļavas” u.c., 

nevalstiskām organizācijām - biedrību „Izglītības, kultūras un sporta biedrību 

Liepupe”, Latvijas sarkanā krusta biedrību, pensionāru biedrību, folkloras 

grupu „Cielavas”, biedrību “Jūrkante”; 

 ilggadēja ir sadarbība ar ārvalstu izglītības iestādēm: Zigfrīda Lenca 

Handevitas skolu centru Vācijā, Laulasmaa Kooli skolu (Igaunijā) un 

Šaukenai ģimnāziju Lietuvā. Katru gadu tiek organizētas izglītojamo un 

pedagogu apmaiņas programmas starp Salacgrīvu un Vāciju; 

 Salacgrīvas vidusskola ir Slimību profilakses un kontroles centra Nacionālo 

Veselību veicinošo skolu tīkla dalībskola, iesaistoties veselīga dzīvesveida 

popularizēšanas aktivitātēs; 
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 izglītības iestādes telpās darbojas Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta 

skola, notiek sporta nodarbības un vingrošana pieaugušajiem, neformālās 

izglītības apguve bezdarbniekiem un darba meklētājiem, sadarbībā ar 

Nodarbinātības valsts aģentūru; 

 sadarbībā ar LR Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centru, izglītības iestādē 

tiek piedāvāta jaunsargu apmācības programma;  

 kopš 2017./2018. mācību gada Salacgrīvas vidusskola ir  praktiskās biznesa 

izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvija” dalībskola, nodrošinot 

izglītojamo mācību uzņēmumu izveides iespējas; 

 izglītības iestāde piedalās Eiropas Savienības un citos projektos, konkursos un 

pasākumos, veicinot iestādes atpazīstamību un publicitāti; 

 Salacgrīvas vidusskolas pedagogi uzstājušies kā vieslektori Latvijas 

Universitātē un citās izglītības iestādēs Latvijā.  

 

Kritērija “Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām” stiprās puses, noslēdzot 

2019./2020.mācību gadu ir: 

 izglītības iestādei ir daudzpusīgs Latvijas un ārvalstu sadarbības partneru loks 

ar ilggadēju un veiksmīgu pieredzi savstarpējā sadarbībā. 

 

Kritērija “Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām” turpmākās attīstības 

prioritātes ir: 

 turpināt iesākto sadarbību, veicināt jaunu sadarbības partneru piesaisti mācību 

procesa radošai papildināšanai, izglītojamo redzesloka paplašināšanai, 

personību pilnveidei, piederības izjūtas veicināšanai savam novadam un 

valstij, izglītības iestādes publiskā tēla un atpazīstamības veidošanai. 

 

Izglītības iestādes turpmākā attīstība 

 

Jomas Turpmākā attīstība 

Mācīšana un mācīšanās  Paaugstināt mācību stundu efektivitāti, izmantojot 

pašvadītas mācīšanas metodes individuālajā, pāru un 

grupu darbā. 

 Mācību metožu izvēlē ievērot ne tikai izglītojamo 

spējas, bet arī intereses. 

 Mācību procesā pilnvērtīgāk izmantot informācijas 

tehnoloģiju sniegtās iespējas, digitālos mācību 

resursus, realizējot kompetenču pieeju mācību 

procesā. 

 Mācību metožu izvēlē ievērot individuālu pieeju 

ikvienam izglītojamajam. 
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Izglītojamo sasniegumi  Motivēt izglītojamos apzinīgam mācību darbam un 

vēlmei paaugstināt savus ikdienas mācību 

sasniegumus, uzņemoties atbildību par savu rīcību un 

izvēlēm. 

 Pilnveidot mācību metodes un paņēmienus darbā ar 

talantīgajiem skolēniem un bērniem ar mācīšanās 

traucējumiem. 

Atbalsts izglītojamiem  Turpināt motivēt izglītojamos gan darboties dažādos 

ārpusstundu pasākumos, gan piedalīties to 

organizēšanā, tādējādi stiprinot izglītojamo pašapziņu 

un patriotisma jūtas, sekmējot cieņu pret kultūras 

vērtībām. 

 Veicināt radošuma, līdzatbildības un savstarpējas 

sadarbības principu ievērošanu ikdienas darbā ar 

izglītojamiem. 

 Pastiprinātu uzmanību pievērst vecāku līdzatbildības 

jautājumiem, organizējot papildus darbu ar izglītojamo 

vecākiem, iesaistot viņus izglītības iestādes darba 

pilnveidē. 

 Veicināt izglītojamo pašvērtēšanas prasmes. 

 

Izglītības iestādes vide  Turpināt uzlabot un labiekārtot izglītības iestādes 

iekštelpas un apkārtni. 

 Pilnveidot izglītības iestādes atpūtas zonas. 

 

Resursi  Turpināt pilnveidot materiāli tehnisko bāzi, pievēršot 

uzmanību jaunajām informācijas tehnoloģijām, 

digitālajiem materiāliem. 

 Veikt datortehnoloģiju nomaiņu un uzlabošanu. 

 Veicināt pedagoģiskā personāla iesaistīšanos 

tālākizglītības pasākumos, motivējot pedagogus 

radošām un inovatīvām darba metodēm ikdienas 

darbā. 

Darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 Izglītības iestādes attīstības plāna īstenošana un 

korekcija. 

 Atbalstīt un iedrošināt izglītības iestāde pedagogus, 

saliedējot kolektīvu. 

 

 

Direktore                                                                                            Sanita Šlekone 
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