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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

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

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pamatizglītības 

programma 

21011111  V_24 15.01.2010  

 (uz nenoteiktu 

laiku) 

309 309 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

21015611  V_145 30.08.2011. 

(uz nenoteiktu 

laiku) 

5 5 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības  

traucējumiem/  

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības  

traucējumiem 

21015811 

 

 

 

21015811 

 

 V_5498 

 

 

 

V_3016 

06.09.2012. 

(uz nenoteiktu 

laiku) 

 

01.07.2020. 

(uz nenoteiktu 

laiku) 

3 3 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena programma/ 

Vispārējās vidējās 

izglītības virziena 

programma 

31011011 

 

 

31016011 

 V-6737 

 

 

V_3017 

06.09.2013. 

(uz nenoteiktu 

laiku) 

01.07.2020. 

(uz nenoteiktu 

laiku) 

26 

 

 

15 

26 

 

 

15 
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1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

 

46 

2.semestrī darbu uzsāka 2 

jauni latviešu 

valodas/literatūras pedagogi 

10. – 12. klasē. Viens 

ķīmijas pedagogs 8. – 12. 

klasē. 

Iepriekšējie pedagogi 

pārtrauca darba attiecības 

attālināto mācību dēļ. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

 

0 

 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

 

7 

Iestādē patstāvīgi ir pieejams 

psihologs, speciālais 

pedagogs, sociālais 

pedagogs, logopēds, 

bibliotekārs, medmāsa, 

karjeras konsultants. 

 

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

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

iestādes vadītājam) 

 

 

 

Izglītības iestādes darba prioritātes 

 

 

Sasniedzamais rezultāts 

1. Jaunā mācību satura ieviešana 2., 5., 

8., 11. klašu izglītojamo apmācībā. 

 

Kvalitatīvi: 

Pedagogi vienojušies par mācību satura 

plānojumu, noteikuši SR, sadarbojušies 

savā starpā, veidojot starppriekšmetu 

saikni. Izglītojamie ir veidojuši prasmes 

dot un saņemt AS, pilnveidojuši prasmes 

pašvadītas mācīšanās jomā.  

 

Pedagogi ir saņēmuši atbalstu, padomu un 

palīdzību no iestādes vadības, metodiskās 

padomes. Ir iepazinušies ar skolas 

padomes ieteikumiem, pilnveidojot 

mācību saturu un sasaistot to ar vecāku 

profesijām jeb karjeru. 
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Kvantitatīvi: 

1 x mēnesī notiek plānotas un regulāras 

metodisko komisiju sēdes, vienas klases 

pedagogu mazās pedagoģiskās sēdes. 

 

2. Sekmēt izglītojamo un pedagogu 

digitālo kompetenču attīstību un 

pilnveidošanu: 

 veicināt izglītojamo un pedagogu 

moderno tehnoloģiju apgūšanu 

mācību procesa vajadzībām ar 

mērķi modernizēt mācīšanas un 

mācīšanās metodes;  

 

 nodrošināt un respektēt izglītojamo 

individuālās vajadzības un spējas;  

 

 

 

 

 aktualizēt un akcentēt tādu 

caurvijas prasmju attīstību kā – 

pašvadīta mācīšanās un digitālā 

prasme. 

Kvalitatīvi: 

Ir tikusi nodrošināta pedagogu 

profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšana, apgūstot IKT rīku 

platformas, pilnveidojot savu darbu tajās.  

Kvantitatīvi: 

Jēgpilna digitālo resursu izmantošana 

izglītojamo mācību procesā. 

 

Izglītojamie ikdienā, īstenojot mācību 

procesu, veiksmīgi pielieto digitālos rīkus. 

 

Kvalitatīvi: 

Izglītības iestāde ir atbalstījusi pedagogu 

profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšanu, sadarbojoties ar iestādes 

dibinātāju finanšu resursu piesaistei. 

 

Izglītojamie ir saņēmuši atbalstu, zina kur, 

pie kā vērsties, lai saņemtu palīdzību. 

 

Izglītojamie zina, ka ir atbildīgi par savu 

mācīšanās prasmju pilnveidi, prot plānot. 

Izglītojamie un pedagogi prot pielāgoties 

dažādām situācijām, kas saistītas ar 

attālinātājām mācībā, saprot izglītības 

iestādes izveidoto sistēmu jeb darba 

organizāciju. 

Kvantitatīvi: 

Profesionālās pilnveides kursi “Kā attīstīt 

caurviju prasmes”.  

Metodiskās dienas – analizējot Skola 

2030 metodiskos materiālus. 

Tiešsaistes vebināri. 

Pieredzes apmaiņa. 

 

3. Veicināt izglītības iestādes un ģimenes 

sadarbību, atbalstot vecāku 

līdzatbildību. 

Kvalitatīvi: 

Izglītības iestādes darbinieki savā darbībā 

un izglītības iestādes aktivitātēs 

iesaistījuši izglītojamos un viņu vecākus, 

veicinājuši motivāciju iesaistīties 

izglītības iestādes dzīves norisēs. 
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Ir ievēlēta jauna skolas padome uz diviem 

gadiem.  

Kvantitatīvi: 

Vecāku sapulces, piesaistot mācību 

priekšmetu pedagogus. Individuālās 

sarunas. 

Skolas padomes vēlēšanas. 

Skolas padomes darbības virziena, 

prioritāro uzdevumu noteikšana. 

Skolas padomes sanāksmes – 3x gadā (pēc 

vajadzības - biežāk). 

 

4. Pozitīvas un psihoemocionāli 

labvēlīgas izglītības iestādes vides 

veidošana 

Kvalitatīvi: 

Izglītojamie, pedagogi un vecāki ir 

izjutuši piederību Salacgrīvas vidusskolai. 

Iestādē jutušies droši, guvuši atbalstu un 

atbildes. Iestādes telpu iekārtojums, 

noformējums ir veicinājis pozitīvu 

gaisotni. 

Kvantitatīvi: 

Tikšanās ar vecākiem izglītības iestādē, 

ievērojot epidemioloģiskos noteikumus. 

Pieaug vecāku iesaiste problēmu 

(mācīšanās, uzvedības) risināšanā. 

 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

 

2.2. Izglītības iestādes misija – radīt labvēlīgus priekšnosacījumus, drošu un 

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

atbildīgas personības, attīstībai un nākotnes karjeras plānošanai. 

 

2.3. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – vienotas prasības, individuāla pieeja, uz 

sadarbību vērsts, vispusīgi attīstīts un sociāli atbildīgs. 

 

2.4. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā: 

 

Cieņa, cieņpilna sadarbība - izglītojamais, kā radoša, vispusīgi attīstīta un sociāli atbildīga 

personība, primāri ir izglītojamo, vecāku un pedagogu cieņpilnas sadarbības rezultāts. 

 

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. 

 

Zināšanas un prasmes – nodrošināt teorētisko un praktisko zināšanu sasaisti, 

veicinot izglītojamo veiksmīgu integrāciju ikdienas dzīves procesos. 
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2.5. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti 

 

 

Izglītības iestādes darba prioritātes.  

 

 

Sasniegtie rezultāti 

Kompetenču pieejas ieviešana mācību 

procesā. 

 Realizēt kompetenču pieeju 

veidotā mācību satura ieviešanā 1., 

4., 7., 10. klasēs. 

 

“Edurio” aptaujā “Skolas vide” piedalījās 160 

izglītojamo (no 194 izglītojamiem, (5. – 

12.kl.)). 

Uz jautājumu: “Cik ļoti Tevi apmierina 

izglītība, ko iegūsti šajā skolā?” izglītojamie 

atbild: 

“Pilnībā apmierina” – 10% 

“Apmierina”- 56% 

“Daļēji apmierina” – 28% 

“Neapmierina” – 6% 

 

Pedagogu sadarbības rezultātā realizēts mācību 

satura tematiskais plānojums, kuru pedagogi 

izstrādāja pusgadam, mēnesim, nedēļai. 

Metodiskajās komisijās un pedagoģiskās 

padomes sēdēs tika apspriests plānotais – kas 

izdevās/neizdevās, kāpēc. 

 

Sākumskolas pedagogi piedalījās vebinārā 

“Vērtēšana, lai mācītos. Summatīvā vērtēšana 

sākumskolā”. 

Dalīšanās pieredzē MJK sanāksmēs savā 

novadā. 

Sadarbība ar Skola 2030 ekspertu Mihailu 

Basmanovu par tematu “Dziļumā vērsts 

pārbaudes darbs sākumskolā ar kompetencēs 

balstītu SLA”.  

Pedagogi veidoja starppriekšmetu saikni 7. un 

10.klasē, analizēja, kas izdevās, kas nē mazajā 

pedagoģiskajā sēdē.  

 

Izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmju 

pilnveide.  

 Veicināt izglītojamo pašvadītas 

mācīšanās prasmju pilnveidi. 

 

Mācību kabinetos ir vienota atgādne 

“Patstāvīgās mācīšanās 5 soļi”, kurai ikdienā 

tika un tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, 

akcentējot tās nozīmīgumu. 

 

Attālināto mācību laikā pastiprināta uzmanība 

tika pievērsta izglītojamo ikdienas plānošanas 

darbam, ko atzinīgi novērtēja izglītojamie, 

aizpildot “Edurio” aptauju, sadarbojoties 
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mācību priekšmetu pedagogiem ar klases 

audzinātāju, izglītojamo un vecākiem. 

“Edurio” aptaujas rezultāti (mazs respondentu 

skaits) uz jautājumu “Kā Tava skola 

nodrošina attālināto mācīšanos”, liecina: 

Ļoti labi – 15 (37%) 

Drīzāk labi – 17 (41%) 

Ne labi, ne slikti – 9 (22%) 

 Uz jautājumu: “Kā Tev izdodas mācīties 

attālināti”, skolēni atbild: 

Ļoti labi – 6 (15%) 

Drīzāk labi – 18 (44%) 

Ne labi, ne slikti – 16 (39%) 

Drīzāk slikti – 1 (2%) 

 

Izglītības iestādē notika sistemātiskas pārrunas 

ar pašiem izglītojamajiem, viņu vecākiem, 

palielinot izglītojamā personīgo atbildību par 

savām sekmēm mācībās. Tika turpināta 

regulāra sadarbība ar Salacgrīvas novada 

sociālo dienestu, sociālo pedagogu, kas 

palīdzēja nodrošināt skolēniem labvēlīgus 

mācīšanās apstākļus ģimenē.  

Izmantojot pedagogu un speciālās izglītības 

pedagoga veikto izglītojamo izpēti, ir 

izstrādāta sistēma darbam ar izglītojamajiem, 

kuriem ir mācīšanās grūtības. 

 

Atbalsts ikviena izglītojamā kā 

individuālas personības izaugsmei. 

 Sniegt atbalstu ikvienam 

izglītojamam, veicinot personības 

vispusīgu attīstību. 

 

Izglītības iestādē tika realizēts ESF projekts 

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

mācību pārtraukšanas samazināšanai”, 

nodrošinot atbalsta pasākumus. Attālinātajā 

mācību procesā šos atbalsta pasākumus 

izglītojamie izmantoja biežāk kā klātienes 

mācību procesā.  

Tika realizēts arī ESF projekts Nr. 

8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai”, nodrošinot 

diferencētu pieeju izglītojamajiem.  

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 sanāksmēs, 

sagatavojot ikdienas darbā izmantojamus 

materiālus (individuālos darba plānus katram 
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izglītojamam, kuri tiek regulāri papildināti, 

atgādnes (atbilstoši katra izglītojamā spējām), 

pilnveidota sadarbība starp speciālās izglītības 

pedagogu, logopēdu, sociālo pedagogu un 

izglītības psihologu. 

Pozitīvas un psihoemocionāli labvēlīgas 

izglītības iestādes vides veidošana 

 Izveidot pozitīvu un atbalstošu 

vidi izglītības iestādē.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veidot mājīgu gaisotni izglītības 

iestādes telpu iekārtojumā un 

noformējumā. 

 

“Edurio” aptaujā “Skolas vide”  uz jautājumu 

“Vai Tu skolā jūties droši?” izglītojamie 

atbild: 

“Loti droši” - 15%  

“Droši” - 58% 

“Vidēji droši”- 25% 

“Ļoti nedroši”- 2% 

Uz jautājumu: “Cik ļoti Tevi apmierina skolas 

gaiteņu un koptelpu iekārtojums un 

kārtība?” izglītojamie atbild: 

“Pilnībā apmierina” – 22% 

“Apmierina” – 49% 

“Daļēji apmierina” – 24% 

“Neapmierina” – 5% 

Uz jautājumu: “Vai Tavi skolas biedri pēdējā 

gada laikā Tevi ir fiziski aizskāruši?” 

izglītojamie atbild: 

“Nē, nav” – 80% 

“Reti” – 15% 

“Bieži”- 5% 

 

Ikvienam izglītojamam ir pieejama atbalsta 

personāla – speciālās izglītības pedagoga, 

logopēda, izglītības psihologa, sociālā 

pedagoga palīdzība un atbalsts. Speciālais 

pedagogs un sociālais pedagogs attālinātājā 

mācību procesā regulāri sazinājās ar 

izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām, sekoja 

līdzi viņu sekmēm, palīdzēja organizēt un 

plānot dienu. 

 

Atbilstoši izglītības iestādes finanšu resursiem, 

tika nodrošināta fiziskās vides uzturēšana 

izglītības iestādē. Ar Skolas padomes (un citu 

vecāku) un Salacgrīvas novada domes atbalstu 

2020. gadā tika veikts: 2.stāva īsā gaiteņa 

remonts – jauns grīdas segums,  4.stāva 

gaiteņa remonts – jauns grīdas segums, sienas 

remonts uz kurām uzgleznotas mācību 

priekšmetu atgādnes, starp stāviem un 3., 4. 

stāva vestibilā jauns grīdas segums, jaunas 

aktu zāles durvis un jauns parkets, pilnveidota 
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un atjaunota ventilācijas sistēma, izremontēti 

divi kabineti un ēdamzāle,  atjaunotas četru 

kabinetu grīdas. Mācību kabinetos tika 

pievienota siltā ūdens padeve. Sporta zālē 

nomainīti pret modernākiem un papildināti 

basketbola grozi. Izglītības iestāde regulāri 

veic apkārtnes sakopšanas talkas, nodrošina 

ziedu un košumkrūmu stādīšanu. 

 

2.Kritēriju izvērtējums 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes attīstības plānā ir noteiktas 

prioritātes 2020. - 2023. gadam, izstrādāts 

darba plāns 2020. – 2023.gadam, ik gadu 

aktualizējot konkrēto pamatvirzienu/ 

uzdevumus, sasaistot ar izglītības attīstības 

pamatnostādnēm. 

Veikt attīstības plāna izvērtējumu, pēc 

vajadzības mainīt/pārstrādāt, sakarā ar 

reģionālo novadu reformu, veidot vienotu 

novadā, sadarbojoties ar jauno izglītības 

pārvaldi.  

Noteikt darba plāna pamatvirzienus 

2022./2023.m.g. 

Veidot skolas darbinieku un vecāku izpratni 

par  pašvaldības un valsts izglītības attīstības 

prioritātēm izglītības jomā. Iesaistīt plānošanā 

un izvērtēšanā. 

 

Izglītības iestādei ir definēta misija, vīzija, 

vērtības, devīze. Ir izstrādāti iekšējie 

noteikumi, kārtība, kas nosaka pedagogu 

darba algas likmes paaugstināšanu, piemaksu 

noteikšanu, atbilstoši likumā noteiktajam, 

iekļaujoties piešķirtajā valsts mērķdotācijā. 

Nozīmīgākie lēmumi tiek pieņemti 

administrācijas sanāksmēs. 

Izglītības iestādē ir nokomplektēts izglītības 

programmu īstenošanai nepieciešamais 

personālresurss,  piesaistīti 2 pedagogi, kas 

strādā attālināti vidusskolas pakāpē. 

 

Pastāvīgi deleģēt uzdevumus atbildīgajiem. 

Apzināt iestādes personāla vajadzības. 

Amatu aprakstu pārraudzība, iekļaujot klases 

audzinātāja pienākumus (pēc nepieciešamības  

citus pienākumus). 

 

Plānot profesionālo pilnveidi atbilstoši 

iestādes attīstības prioritātēm. 

Turpināt īstenot aktivitātes par aktuālajiem 

kompetencēs balstīta izglītības satura 

ieviešanas jautājumiem. 

Vadības komandas pienākumi sadalīti 

atbilstošo profesionālajai izglītībai, spējām un 

prasmēm. Ir atvērta sadarbībai. 

Iepazīstoties ar valsts izglītības nozares 

politikas mērķiem, tiek izvirzīti iestādes 

aktuālie mērķi, uzdevumi. 

Vadības komanda deleģē iestādē izvirzītos 

mērķus, uzdevumus un pieņemtos lēmumus 

Pilnveidot/paaugstināt profesionālo izglītību. 

 

Sekot, apgūt par jaunāko pedagoģijas un 

psiholoģijas nozares attīstībā, analizēt un 

integrēt atbilstošo izglītojamo, pedagogu 

vajadzībām skolvadības un audzināšanas 

jomā. 

Paplašināt vadības komandu. 
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metodisko komisiju vadītājiem, kuri pārstāv 

metodisko padomi, kas tālāk sadarbojas ar 

pedagogiem. Tiek veiktas darbinieku, 

izglītojamo un vecāku aptaujas “Edurio” 

platformā. 

 

Sadarbojoties ar iestādes grāmatvedi, lietvedi, 

iestādes vadītāja p.i. ir izpratne un zināšanas 

par iestādes finanšu un materilātehnisko 

resursu efektīvu pārvaldību. Iestādes resursi 

tiek efektīvi pārvaldīti, nodrošinot 

nepārtrauktu mācību procesa īstenošanu, 

vides sakārtošanu. Tiek piesaistīti vietējo 

uzņēmēju finanšu līdzekļi. 

Piesaistīt ESF finanšu resursus, izstrādājot 

projektus. 

Uzsākt darbību projektā “Erasmus+”. 

Plānot uzsākt sadarbības iespējas “E-

Twinning” platformā. 

Tupināt sadarbību ar vietējo kopienu, 

vietējiem uzņēmējiem. 

Iesaistīties jaunā novada attīstības 

programmas izveidošanā. Ieteikt un papildināt 

investīciju plānu, tā nodrošinot iestādes 

attīstību un pilnveidošanos. 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītāja p.i. nodrošina izglītības iestādes 

darbības tiesiskumu, regulāri izstrādājot/ 

atjaunojot iestādes iekšējos normatīvos aktus, 

aktualizējot izmaiņas, atbilstoši MK 

noteikumiem un konkrētajai situācijai, par to 

liecina pieejamā informācija iestādes 

mājaslapā – “Mācību darbs” - “Normatīvie 

dokumenti”. 

 

Regulāri atjaunot, izstrādāt iekšējos 

normatīvos dokumentus, atbilstoši esošajai 

situācijai un, kas saistīts ar Covid-19 

mainīgajiem noteikumiem. 

Izstrādāt jaunu iestādes iekšējo apbalvošanas 

kārtību, jo 1., 2. klasē, nākamgad arī 3. klasē 

ir apguves līmeņi STAP, nevis balles, kā līdz 

šim.  

 

 

 

Vadītāja p.i. uzņemas atbildību, ievērojot 

valstī noteiktos noteikumus, lēmumu 

pieņemšanā ievēro demokrātiskuma principu, 

sadarbojoties ar pedagoģisko padomi, skolas 

padomi, dibinātāju. Informē vietējo kopienu 

par jaunāko, ievietojot izglītības iestādes 

mājaslapā nepieciešamo informāciju. 

 

Turpināt labo sadarbības modeli. 

Popularizēt izglītības iestādes atpazīstamību. 

Attīstīt un pilnveidot līderības stratēģijas. 

 

 

Vadītāja p.i. skaidri un atklāti komunicē par 

jautājumiem, kas skar darbiniekus, 

izglītojamos, vecākus, u.c. iesaistītās puses. 

Uzņemas atbildību, demokrātiski pieņem 

lēmumus (arī nepopulārus), ir gatava reaģēt uz 

krīzēm un neparedzamām situācijām. Informē 

Turpināt caurspīdīguma un atklātības principa 

īstenošanu komunikācijā.  

Mācīties darot. 

Izglītot izglītojamos un vecākus, komunicējot 

nestandarta situācijās (attālinātās mācības, 
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vietējo kopienu par jaunāko, ievietojot 

izglītības iestādes mājaslapā nepieciešamo 

informāciju. 

Komunikācijai noteikti konkrēti 

komunikācijas rīki. 

 

jaukta tipa mācībās, klases vecāku sapulces, 

u.c.) 

 

 

Iestādē ir izstrādāts ētikas kodekss, kas ir 

saistošs visiem darbiniekiem, arī vadītājas 

p.i., ir definēti ētikas pamatprincipi, kas tiek 

ievēroti. Iestādē ir definētas vērtības. 

Ievērot pastāvīgi. Definēt savas personiskās 

vērtības un principus publiskajā telpā. 

Vadītājas p.i. seko līdzi aktuālajiem 

procesiem par izglītības attīstības un nozares 

politikas mērķiem,  sasniedzamajiem 

rezultātiem, apmeklējot atbilstošus 

profesionālās pilnveides kursu, iepazīstoties 

ar jaunākajām publikācijām, par to liecina 

informācijas aprite iestādē. 

 

Turpināt pastāvīgi.  

Definēt iestādes prioritātes nākamajiem  

sešiem gadiem. 

Vadītājas p.i. aktīvi iesaistās mācīšanas un 

mācīšanās jautājumos, pilnveidojusi 

profesionālo kompetenci klasvadībā, 

audzināšanas jomā. Mācās visi kopā, mācās 

individuāli. Vadītājs iesaistās sociālo zinātņu 

un latviešu valodas mācību jomā. Vadītāja p.i. 

iesaistās sākumskolas mācību jomā, 

apmeklējusi mācīšanās konsultantu kursus. Ir 

klases audzinātājs un mācību priekšmetu 

pedagogs. 

 

Izstrādāt sistēmu, rīcības plānu “Mācīties 

vienam no otram. Vērot cita pedagoga mācību 

stundas, lai mācītos.” 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Par labu sadarbību ar iestādes dibinātāju 

liecina uzticēšanās no dibinātāja puses 

iestādes vadītājam. Dibinātājs atbalsta 

pedagogu tālākizglītību, apmaksājot 50%  no 

pedagogu gada studiju maksas, atbalsta 

pedagogu un darbinieku profesionālās 

kompetences pilnveidi. 

Dibinātājs sniedz atbalstu plānojot ikgadējo 

budžetu, tiek apzinātas un iespēju robežās 

nodrošinātas materiāli tehniskās bāzes 

pilnveide kvalitatīva izglītības procesa 

īstenošanai. Iestādes dibinātājam  un iestādes 

vadībai ir vienots redzējums par Salacgrīvas 

Turpināt attīstīt un pilnveidot iesākto 

sadarbības modeli. 

Pilnveidot digitālo vidi iestādē, tā nodrošinot 

izglītības programmu īstenošanu. 

Pilnveidot līdzdarbošanos dibinātāja 

īstenotajās aktivitātēs, tādējādi veicinot 

dibinātāja stratēģisko mērķu sasniegšanu un 

izvērtētu izglītības programmu mērķus un 

sasniedzamos kvalitatīvos un kvantitatīvos 

rezultātus. 
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vidusskolas vietu vietējā kopienā un iestādes 

turpmāko attīstību. 

Ir atbalstīta un nodrošināta mūsdienīga 

infrastruktūra, resursi un tiek atbalstīta 

digitālās vides pilnveidošana. Tiek atbalstīts 

jauniešu biznesa plāna konkurss, piešķirot 

finansējumu. Tiek atbalstītas iestādes senākās 

tradīcijas – sporta pasākumi “Absolventu 

mačs” un skrējiens “Trīs tilti”. 

 

Vietējā kopiena par aktuālo izglītības iestādē 

uzzina pēc publikācijām iestādes mājaslapā, 

sociālo tīklu vietnēs. Iestādes vadītājs 

nodrošina un  pilnveido veiksmīgo sadarbības 

modeli, kas vērojams dažādu klātienes 

pasākumu laikā – Sajūtu Takas izveidošanā, 

Ziemassvētkos, Popielā, īstenojot projektu 

“Sporto visa klase”, iegūstot vietējās kopienas 

morālu un finansiālu atbalstu. Vienmēr tiek 

gūts atbalsts no vietējiem uzņēmējiem, 

organizācijām, biedrībām, lai nodrošinātu 

neparedzētus izdevumus pretī dodot savu 

ieguldījumu. 

 

Attīstīt sadarbības modeli. 

Pilnveidot projektu izveidi dažādu mērķu 

īstenošanai. 

Tiek plānota darbinieku mācīšanās. Ir 

nodrošināta iespēja un radīti apstākļi, lai 

veidotu dialogu ar vecākiem, vietējo kopienu 

un citiem partneriem. 

Pilnveidot un attīstīt gan pedagogu, gan 

vecāku un izglītojamo izpratni par pārmaiņām 

izglītības jomā.  

Izstrādāt sistēmu, lai vērtētu sasniegto. 

 

Iestādē tiek nodrošināta iespēja savstarpēji 

mācīties un dalīties pieredzē. Savstarpējās  

pieredzes apmaiņa un sadarbība notiek, 

plānojot mācību saturu vienas klašu grupas 

ietvaros vai pa vecumposmiem. Tiek veicināta 

pedagogu sadarbība, lai sekotu izglītojamo 

izaugsmei. 

Ir izstrādāts pedagogu pašnovērtējums, ir 

iespēja izvērtēt savu darbu. 

Dalība Limbažu novada metodiskā centra 

piedāvātajos pieredzes apmaiņas pasākumos 

attālināti.  

Jēgpilni izmantot metodiskās dienas, vērojot 

kolēģu stundas, lai mācītos savstarpēji. 

 

 

 

 

 

Sniegt atgriezenisko saiti iestādes personālam 

par paveikto. 

Iesaistīties un atbalstīt pieredzes apmaiņas 

pasākumus. 

 

Darbojas atklātības princips. Vecākiem ir 

brīva iespēja izteikties par iestādes darbu, 

nepieciešamajiem uzlabojumiem. Vecāki 

iesaistās brīvprātīgajā darbā. Vadītājas p.i. ir 

atvērta jebkuram jautājumam, problēmai. 

Motivēt vecākus aktīvāk iesaistīties iestādes 

aktuālo jautājumu apspriešanā, lēmumu 

pieņemšanā.  
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Ir izanalizēts skolas padomes iepriekšējā gada 

darbs. Ir izveidota jauna skolas padome. Daļa 

vecāku izrādīja iniciatīvu – piesakoties tajā  

brīvprātīgi. Iestādes padome darbojas saskaņā 

ar Izglītības likuma 31.pantā noteikto pilnā 

apmērā. Iestādē aktīvi darbojas Skolēnu 

Ministrija un Ekopadome. 

Izvirzīt mērķus un uzdevumus nākamajam 

mācību gadam. Īstenot tos. 

Atbalstīt izglītojamo pārstāvniecības 

institūciju darbību, pilnveidojot viņu 

zināšanas, prasmes un iemaņas kādas darbības 

realizēšanā. 

Plānot nepieciešamos finanšu u.c. resursus 

tālākai darbībai. 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem ir atbilstoša izglītība un 

kvalifikācija.  

Informācija savlaicīgi par pedagogu izglītību, 

profesionālo pilnveidi tiek ievadīta VIIS. 

 

Rosināt atsevišķu pedagogu pārkvalificēšanās 

iespēju (ķīmijas pedagogs pamatskolā – par 

ķīmijas pedagogu vidusskolā). 

 

Tiek regulāri pārraudzīta pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveide. 

Daļai pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveide pārsniedz MK noteikumos noteikto 

stundu skaitu trijos gados. 

Pedagogi reizi 3 gados apgūst 6 vai 8h kursus 

audzināšanas jautājumos, 12h kursus 

“Mācīšanās traucējumi un atbalsts skolēniem 

ar mācīšanās traucējumiem”. 

Savas profesionālās darbības laikā pedagogi ir 

apguvuši bērnu tiesību aizsardzības pamatus 

6/8/21 h (40 h vadības komanda) apjomā.  

Atbalsta personāls strādā individuāli ar 

izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 

 

3 pedagogiem pilnveidot profesionālo 

kompetenci. 

Izvērtēt individuālo kursu apmeklējumus. 

Nodrošināt profesionālo pilnveidi iestādē 

visam kolektīvam vienlaicīgi par vienu tēmu. 

Izstrādāt pedagogu profesionālās darbības 

pilnveides sistēmu izglītības iestādē. 

 

 

Pedagogu slodzes tiek sadalītas attiecīgajā 

metodiskajā komisijā, sadarbojoties ar 

iestādes vadību. 

Pedagogiem, kas strādā pamatdarbā, ir 

maksimālā darba noslodze. Ir nodrošināta visu 

izglītības programmu mācību priekšmetu 

mācīšana. 

Ir izstrādāta pedagogu profesionālās 

kvalitātes novērtēšanas kārtība izglītības 

iestādē.  

 

Pārraudzīt pedagogu noslodzi. 

Piesaistīt pedagogu/palīgu, otro pedagogu 

klasē ar zemiem mācību rezultātiem. 

Kopīgo sanāksmju dienas  - katru ceturtdienu, 

tās tiek izmantotas darbam metodiskajās 

Pilnveidot – lai darbs būtu mērķtiecīgs, 

sistēmisks, sistemātisks, demokrātisks. 
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komisijās, metodiskajā padomē un 

pedagoģiskās padomes sēdē. 

Mācību gada sākumā katrs klases audzinātājs 

un mācību priekšmetu pedagogs pēctecīgi 

izvirza jaunu SR, regulāri izvērtē. 

 

 

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

 

1. Starptautiskais projekts “Change Makers", sadarbojoties ar RTU Inženierzinātņu  

vidusskolu. 

Projekta “ChangeMakers” mērķis ir radīt ilgtspējīgus, videi draudzīgus produktus vai 

pakalpojumus. Piedaloties projektā, skolēni saņem profesionāli izstrādātus materiālus 

un nenovērtējamas zināšanas. Sākumā kopā apgūst dažādas tēmas, tad darbā iesaistās 

mentori – profesionāļi kādā jomā.  Rezultātā – komanda, kurā startēja 2 skolēni no 

Salacgrīvas vidusskolas un 3 skolēni no Igaunijas, uzvarēja kategorijā “Bizness ar 

lielāko potenciālu”.  

Projekta ilgums no 01.10.2020. – 01.07. 2021. 

 

2. ESF projekta Nr. 9.2.4.1/16/I/001 “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi” Nr.6.1.16 “Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma 

pētījums” 

Pētījuma mērķis ir izvērtēt Latvijas vispārizglītojošo mācību iestāžu vides kvalitātes 

svarīgu rādītāju – iekštelpu CO2 koncentrāciju, veicot objektīvus mērījumus, un 

sagatavot uz pierādījumiem balstītus ieteikumus izglītības iestāžu iekštelpu gaisa 

kvalitātes uzlabošanai. Gaisa kvalitātes monitorings tika veikts 3 Salacgrīvas 

vidusskolas klašu telpās, uzstādot specializētas mērierīces gaisa kvalitātes noteikšanai 

klasēs. 

Pētījuma ilgums 09.11.2020. – 13.11.2020.; 22.02.2021. – 26.02.2021. 

 

3. Piecu klašu (3.a, 3.b, 5.a, 6.a, 6.b) izglītojamie iesaistās projektā “Sporto visa klase”.  

2020./2021.m.g. projekta mērķis un uzdevumi tika realizēti iestādē. Valsts mērogā 

pasākumi nenotika Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ.  

Projekta ilgums - 01.09.2020. – 01.07.2021. 

 

4. Biedrības “Jūrkante” projekts “Vidzemes piekrastes zvejas tradīciju un nemateriālā 

kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana” – 2020./2021.m.g. projekta laikā 

5., 6. klašu izglītojamie tikās ar vietējiem piekrastes zvejniekiem, tālbraucēju (naftas 

platformas apkalpojošā kuģa kapteini) un pasažieru kuģa kapteini, tā iepazīstot 

profesiju “zvejnieks”, “jūrnieks” un viņu ikdienu. 

 

4. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

 

1. NVVST “Nacionālais veselību veicinošais skolu tīkls”. 

2. Biznesa izglītības biedrība “Junior Achievement Latvia”. 

3. Skolu programma “Piens un augļi”. 
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4. “Bite Latvija”, SIA “TET” – interneta nodrošinājums izglītojamo planšetēm un 

viedtālruņiem. 

5. Digitālās platformas “Edurio”, “Uzdevumi.lv”, skolvadības sistēma “E-klase” 

 

 

5. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

5.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

 

Prioritāte Ieviešana 

 

1.Vērtībizglītība 

 

 

 

2019./2020.mācību gadā pastiprināta 

uzmanība tika veltīta vērtību “Cieņa un 

cieņpilna sadarbība” aktualizēšanai. 

Klases un mācību stundās, projektu 

nedēļas laikā, izglītojamie izstrādāja 

materiālu “Cieņa”, kurš tika izlikts 

publiskā vietā, tā pastiprināti piesaistot 

uzmanību, lasot informāciju, uzzinot savu 

skolas biedru domas. 

2020./2021.mācību gadā darbs tika 

turpināts, piesaistot vērtību “Atbildība”, 

uzņemoties atbildību par savu rīcību. 

Pasākumu plānošana, organizēšana, 

vadīšana, mācoties uzņemties atbildību. 

Atbildība par pienākumu veikšanu 

attālinātajā mācību laikā. 

2021./2022.m.g. – nostiprina un turpina 

darbu pie vērtībām “Cieņa”, “Atbildība” un 

uzsāk darbu pie vērtības “Zināšanas un 

prasmes” , tā nodrošinot teorētisko un 

praktisko zināšanu sasaisti. 

Pilnveidojot kompetenču pieeju mācību 

procesā, sadarbojoties – skolēns – 

skolotājs – vecāki. 

2. 2021./2022.m.g. pilnveidot 

saskarsmes un sociālās 

sadarbības un līdzdarbības 

prasmes, attīstīt spēju adaptēties 

un integrēties mainīgajā sociālajā 

vidē; apgūt prasmes sarunāties, 

saprasties un sadarboties sociālās 

grupās. 

Dalība vietēja mēroga un starptautiskajos 

projektos, tā nostiprinot prasmi adaptēties 

un integrēties mainīgajā sociālajā vidē. 

 

Izglītības iestādē ir izstrādāta audzināšanas programma un audzināšanas darba plāns, to 

koordinē un uzrauga direktores vietniece audzināšanas jomā, sadarbojoties ar pedagogiem un 

klašu audzinātājiem. Izvērtē, noslēdzot mācību gadu, aprakstot par to “Pedagoga 

pašnovērtējumā”. Pēc tā var secināt, ka plānotais darbs netika realizēts 100% Covid-19 

pandēmijas dēļ.  

Tika secināts, ka iniciatīva “Latvijas skolas soma” daļēji piesaista izglītojamo uzmanību 

digitālajā vidē, svarīgāks ir klātesamības moments.  
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Uzņemoties atbildību par pienākumu veikšanu, skolēnu pašpārvalde (Skolēnu Ministrija) 

organizēja aktivitātes attālinātajā mācību laikā, tā nezaudējot saikni ar vienaudžiem, iesaistot 

tos aktivitātēs par kurām publikācijas pieejamas iestādes mājaslapā www.salacgrivasvsk.lv  

6. Citi sasniegumi 

 

Katru gadu izglītojamie aktīvi iesaistās mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, 

daudzveidīgos konkursos, skatēs un citās aktivitātēs, gūstot godalgotas vietas un atzinības 

rakstus. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā tiek atspoguļoti izglītības iestādes mājaslapā 

www.salacgrivasvsk.lv,  novada mājaslapā www.salacgriva.lv, novada izdevumā “Auseklis”. 

2020./2021.m.g. attālināto mācību laiks nebija šķērslis, lai izglītojamie tajās nepiedalītos. 

No 20 izglītojamiem, kas piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs, 6 ieguva atzinības rakstu, 

2 izglītojamie ieguva 3. vietu, 4 izglītojamie – 2. vietu, 1 izglītojamais – 1. vietu un tika izvirzīts 

valsts olimpiādei.   

Katru gadu maijā (izņemot 2020., 2021.gada maiju, epidemioloģisko noteikumu dēļ) tiek 

organizēts tradicionālais pasākums “Mēs lepojamies” ar interešu izglītības pulciņu koncertu, 

pasakot paldies izglītības iestādes izglītojamiem, viņu vecākiem un pedagogiem. 

Aktīvs darbs un dalība notika Ekoskolu programmā - iegūts Ekoskolas Zaļais karogs. 

Dalība Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos “Saulesvija” pandēmijas ietekmē. 

 
Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes darbu rezultātu 

izvērtēšanas par 2020./2021.mācību gadu un par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs 

gadu laikā (9.,12.klašu izglītojamiem, kuri kārtojuši). 

 

9.klašu izglītojamo mācību sasniegumi monitoringa darbos  

2020./ 2021. m.g. 
 

 Mācību priekšmets/ 

vērtējums 

Izglītojamo 

skaits 

Līdz 

40% 

41 – 

50% 

51 – 

60% 

61 – 

70% 

71 – 

80% 

81 – 

90% 

91 – 

100% 

1. Latviešu valoda 35 9 1 7 12 3 3 0 

2. Angļu valoda 35 0 2 2 4 8 13 6 

3. Matemātika 35 7 2 5 7 7 4 3 

 Kopā  16 5 14 23 18 20 9 
Monitoringa darbi tika kārtoti attālināti, tādēļ secinājumi nebūs objektīvi. 

 
Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ 2019./2020.m.g. eksāmeni nenotiek. 

 

9.klašu izglītojamo mācību sasniegumi eksāmenos 2018./ 2019. m.g. 
 

http://www.salacgrivasvsk.lv/
http://www.salacgrivasvsk.lv/
http://www.salacgriva.lv/
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 Mācību priekšmets/ 

vērtējums 

Izglītojamo 

skaits 

3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Latviešu valoda 28 0 6 7 9 3 3 0 0 

2. Angļu valoda 26 0 0 0 3 7 4 8 4 

3. Krievu valoda 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

4. Vācu valoda 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

5. Matemātika 29 4 6 9 4 2 3 1 0 

6. Vēsture 28 0 4 8 7 5 2 1 1 

 Kopā  4 16 24 24 18 12 10 5 
 

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. 

 

 

12.klašu izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos 

2020./ 2021. m.g. 
 

 Mācību priekšmets/ 

vērtējums 

Izglītojamo 

skaits 

Līdz 

40% 

41 – 

60% 

61 – 

70% 

71 – 

80% 

81 – 

90% 

91 – 

100% 

1. Latviešu valodā 16 2 4 5 4 1 0 

2. Angļu valoda 15 2 3 0 2 8 0 

3. Matemātika 16 8 2 3 2 1 0 

4. Bioloģija 1 0 0 0 1 0 0 

5. Krievu valoda 1 0 1 0 0 0 0 

6. Fizika 1 0 0 1 0 0 0 

 Kopā  12 10 9 9 10 0 
 

Centralizētā eksāmena rezultāti angļu valodā 69,47%, kas ir nedaudz augstāks nekā kopumā valstī 

(66,6%). Lasīšanas prasmju pārbaudes vidējais vērtējums ir  68,33%, klausīšanās 75%, mutvārdos 74,4%, 

rakstīšanā 64,47%. Pēc skolēnu eksāmena rezultātiem var secināt, ka skolēni eksāmenu kārtojuši tuvu tam, kāds ir 

bijis gada vērtējums, izņemot dažus, kuriem grūtības sagādāja sevis motivēšana  attālināto mācību laikā.   

Izvērtējot 12. klases CE matemātikas rezultātus, tiek secināts, ka ilgstošās attālinātās mācības zināmā mērā 

ir ietekmējušas izglītojamo sekmes. Pazeminājās mācību motivācija, jo zināma izglītojamo daļa izmantoja 

attālināto mācību laiku, lai izmēģinātu savas spējas darba tirgū, līdz ar to mazāk laika atlika mācībām. 

CE matemātikā vidēji iegūti 44,6%, tas ir par 8,5% augstāk nekā kopumā valstī. Zināšanas un 

pamatprasmes apgūtas 54%, zināšanu izmantošana standartsituācijās – 43,6%, zināšanu un prasmju izmantošana 

nestandarta situāciju uzdevumu risināšanā apgūta 25,3%, kas ir par ~ 12% augstāks nekā iepriekšējos mācību 

gados.  
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Fizikas CE rezultāts 64%, kas ir par 15,2% augstāks, kā valstī kopumā. 

 

12.klašu izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos 

2019./ 2020. m.g. 
 

 Mācību priekšmets/ 

vērtējums 

Izglītojamo 

skaits 

Līdz 

40% 

41 – 

60% 

61 – 

70% 

71 – 

80% 

81 – 

90% 

91 – 

100% 

1. Latviešu valodā 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  10 14 6 6 4 1 

 

12.klašu izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos 

2018./ 2019. m.g. 
 

 Mācību priekšmets/ 

vērtējums 

Izglītojamo 

skaits 

Līdz 

40% 

41 – 

60% 

61 – 

70% 

71 – 

80% 

81 – 

90% 

91 – 

100% 

1. Latviešu valodā 10 2 3 2 1 2 0 

2. Angļu valoda 9 1 2 1 2 2 1 

3. Matemātika 10 8 1 0 0 1 0 

4. Bioloģija 2 1 0 1 0 0 0 

5. Krievu valoda 1 1 0 0 0 0 0 

6. Latvijas un pasaules 

vēsture 
1 

1 0 0 0 0 0 

7. Fizika 1 0 0 0 1 0 0 

 Kopā  14 6 4 4 5 1 

 
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 

Izvērtējot 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. 

Atspoguļotie rezultāti pārsvarā atbilst izglītojamo ikdienas mācību  sasniegumiem. Noslēdzot 2019./2020.mācību 

gadu secinām, ka izglītības iestādē tiek mērķtiecīgi organizēts ikdienas mācību darbs, ņemot vērā izglītojamo 

individuālās spējas. 

 

 

 

Izglītības iestādes vadītāja p.i.      Iveta Kupča 


