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1. Iestādes vispārīgs raksturojums 

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas dibinātājs ir Garkalnes novada Dome. Tās 

juridiskā adrese ir Rīgā, Brīvības gatve 455, LV-1024. Mājas lapa http://www.garkalne.lv Berģu 

Mūzikas un mākslas pamatskolas juridiskā adrese ir Skolas iela 8, Upesciems, Garkalnes novads, 

LV-2137. Mājas lapa http://www.bmmp.lv .Skolas tips – pamatskola, direktore – Ilze Briņķe. 

Pēc teritoriālās reformas Garkalnes novada Dome, realizējot izstrādāto novada attīstības 

koncepciju, veica novada izglītības iestāžu reorganizāciju. Tās rezultātā tapa Berģu Mūzikas un 

mākslas pamatskola., kas nodrošināja vietējās sabiedrības pieprasījumu pēc atbilstošas izglītības 

pieejamības novadā – pirmsskolas, pamatskolas un profesionālās ievirzes izglītības.  

Skola dibināta 1870.gadā kā Berģu – Ādažu pamatskola. Skolas nosaukumi laika gaitā 

mainījušies. 1870. – 1950.g.  Berģu – Ādažu pamatskola 

1951. – 1953.g. Berģu pamatskola 

1954. – 1961.g. Berģu septiņgadīgā skola 

1962. – 1989.g. Berģu astoņgadīgā skola 

1989. – 1997.g. Berģu deviņgadīgā skola 

1997. -  2009.g. Berģu pamatskola 

2009. – 2010.g. Garkalnes – Berģu pamatskola 

no 2010.g. līdz šodienai Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola (turpmāk – skola), kas 

uzsāka savu darbību 2010.gada 1.septembrī (reģistrācijas apliecība Nr.4312902828, izsniegta 

31.08.2010.). Skolas nosaukumi ir mainījušies, bet skolas atrašanās vieta ir tā pati Skolas iela 8, 

Upesciems, Garkalnes novads. Skola izvietota vairākās ēkās. 

Skola kalpo Garkalnes novada iedzīvotāju vajadzībām. Skolēnus sākumskolā un 

pamatskolā  uzņem atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk –MK) noteikumiem Nr. 591 “Kārtība, 

kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības 

grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” un Garkalnes novada pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem. 

Kopš 2012.gada skolēnu skaits Skolā ir nepārtraukti pieaudzis (skat.1.att.;). Garkalnes 

novada demogrāfiskās situācijas izpētes dati liecina, ka turpmākajos gados skolēnu skaits 

turpinās pieaugt. 

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola piedāvā plašas interešu izglītības un sabiedriskās 

darbības iespējas.  

http://www.garkalne.lv/
http://www.bmmp.lv/
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Skolas vadību īsteno direktors, viens direktora vietnieks izglītības jomā, viens direktora 

vietnieks izglītības jomā audzināšanas jautājumos, divi direktora vietnieki profesionālās ievirzes 

izglītības jomā un saimniecības vadītājs. 

 

Skolas īpašie piedāvājumi 

 

 papildus fakultatīvā nodarbība  angļu valodas apguvē 2.klasē; 

 fakultatīvs 2. svešvaloda  (krievu) 5. klasē; 

 fakultatīvs vācu valoda no 4.klases; 

 fakultatīvās nodarbības franču valodā, ķīmijā, matemātikā 7.,8.,9.klasē; 

 fakultatīvs datorikā 3.,8.,klasē 

 mākslinieciskās pašdarbības un interešu izglītības nodarbības  kori, teātris, dambrete; 

 vides pulciņš; 

 projekta izstrāde; 

 piedalīšanās zinību “konferencē”; 

 iespēja piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, mācību ekskursijās, izglītojošos un 

radošos konkursos,  

 sporta pulciņi un sporta sacensības. 

 

Skolēnu skaita dinamika pa gadiem (2011 – 2019) 

1. tabula 

Gads 201

0./2

011

. 
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./ 
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./ 
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2018./ 

2019. 

 

 

2019./2020. 

1.-

9.kl. 

133 144 183 208 230 255 277 303 350 357 

Prof. 

iev. 

68 78 99 109 107 131 186 181 188 188 

PI 132 132 134 133 132 133 132 180  --- ---- 
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1. attēls 

 

 

                                              Skolēnu sadalījums pa klašu grupām ( uz 01.09.2019.) 

2. tabula  

Klašu grupa Izglītojamo skaits Klašu skaits Vidējais skolēnu 

skaits klasē 

1.-4.klases 194 10 19,4 

5.-9.klases 163 9 18,11 

Prof. iev. mūzikā 94 9 10 

Prof. iev. mākslā 94 7 13 

 

Kopš 2010./2011.mācību gada skolēnu skaits vispārējās izglītības programmā ir 

trīskāršojies, bet mūzikas un mākslas ievirzes programmās gandrīz trīskāršojies (skat.1.tabulu). 

Tas skaidrojams ne tikai ar iedzīvotājus skaita pieaugumu Pierīgā, bet arī vecāku aizvien biežāku 

izvēli izglītot savu bērnu Upesciemā, nevis, piemēram, netālajā Rīgā. Vecāku izvēli nosaka arī 

skolas piedāvātās mūzikas un mākslas ievirzes programmas, lielā pulciņu un fakultatīvo 

nodarbību izvēle, vērtīgās Skolas tradīcijas un Skolas atpazīstamība. 

Tā, ņemot vērā Garkalnes novada iedzīvotāju bērnu intereses un Skolas piedāvājumu 

daudzpusīgo programmu realizēšanā, jau trešo gadu pēc kārtas tiek nokomplektētas trīs pirmās 

klases. 

Skolā strādā 63 pedagogi, no tiem 42 pamatizglītības programmās un 21profesionālās 

ievirzes programmās, kuru izglītība atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos: priekšmeta 

mācīšanas metodika, IT pilnveide, pedagoģija un psiholoģija, atbalsta pasākumu īstenošana 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, audzināšanas un skolvadības jautājumi.. Atbalstu 

ikdienas darbā skolotājiem, vecākiem un skolēniem nodrošina atbalsta personāls – sociālais 
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pedagogs, psihologs,  logopēds un medmāsa. Skolas bibliotēkas darbu nodrošina bibliotekāre. Ir 

27 administratīvi saimnieciskie darbinieki. 

Skolas telpas ir labā vizuāli estētiskā un tehniskā stāvoklī. Sporta nodarbības notiek 

labiekārtotā un labi aprīkotā sporta zālē un stadionos. 

Skolai ir savs ēdināšanas bloks, kurš tika uzbūvēts 2020.gadā. Tas nodrošina ēdināšanu 

visiem skolēniem un darbiniekiem. 

Skola skolēniem organizē dažādus veselības, karjeras un drošības izglītības pasākumus. 

Skolā notiek daudzveidīgi pasākumi, kas ir kļuvuši par tradīcijām, bez kurām nav iedomājama 

Skolas ikdiena: 1.septembris – Zinību diena, Dzejas dienas, Skolotāju diena, Mārtiņdiena, 

Latvijas Republikas proklamēšanas svētki, Adventes vainaga iedegšana, Ziemassvētku 

uzvedums, Barikāžu atceres pasākumi, POP iela, Mātes dienas koncerts, Žetona vakars, Pēdējais 

zvans, Sporta diena, olimpiāžu, konkursu un sacensību laureātu godināšana u.c. Skola labprāt 

iesaistās arī dažādos labdarības pasākumos. 

Skolēniem ir iespēja apgūt zinātniski pētnieciskā darba izstrādes iemaņas, veidot biznesa 

plānu, iesaistīties dažādos ES projektos. 

Iepriekšējā iestādes darbības vērtēšana notika 2017.gada maijā. Izglītības iestāde un 

izglītības programmas tika akreditētas uz 6 gadiem. 

Skolas darbība tiek finansēta no Pašvaldības līdzekļiem un Valsts budžeta mērķdotācijas 

skolotāju darba algām. 

 

Pedagogu sadalījums pēc darba stāža (2020) 

3. tabula 

  
Mazāk 

par 5 
6-9 10-15 16 - 20 21 - 24 25 - 29 30 - 34 

35 un 

vairāk 

Pamatskola 23 7 7 5 1 4 4 5 

Prof.ievirze 8 1 5 2 2 1 0 3 

Kopā 31 8 12 7 3 5 4 8 
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Pedagogu sadalījums pēc vecuma(2020) 

4. tabula 

  

24g. 

un 

jaunāki 

25 -29 30 -34 35 -39 40 -44 45 -49 50 -54 55 -59 
60g un 

vecāki 

Pamatskola 1 6 10 2 4 5 7 12 10 

Prof.ievirze 1 2 5 1 1 3 2 4 2 

Kopā 2 8 15 3 5 8 9 16 12 
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2. Iestādes vīzija, misija, darbības pamatmērķis 

 

Vīzija 
 

Mūsdienīga un konkurētspējīga skola, kurā tiktu atbalstīta katra skolēna brīvas, 

atbildīgas personības veidošanās ar dzīves virzības izjūtu un vērtību izpratni, veicinot skolēnu 

gatavību izglītības turpināšanai. 

 

                                                   Misija 

 

Skola kā kultūrizglītības centrs, radošas, atbildīgas un konkurētspējīgas personības 

veidošanai. 

 Mūsu skolas uzdevums ir veicināt šo veidošanu četrās dimensijās: 

 fiziskajā (veselīgs dzīvesveids); 

 mentālajā jeb prāta ( zināšanas un prasmes); 

 sociāli ekonomiskajā ( mērķtiecība, empātija un radošums); 

 garīgajā ( vērtības). 

 

 

Skolas darbības pamatmērķis 

 

 Vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli 

emocionālajā un fiziskajā attīstībā, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas 

sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots. 
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Iepriekšējās darbības perioda prioritātes un to sasniegšanas rezultāti. 

5. tabula 

Pamatjoma, skolas 

darba prioritāte 
Sasniegtais rezultāts 

Mācību saturs 

Nodrošināt mācību satura 

atbilstību normatīvajiem 

dokumentiem. 

Metodiskās komisijas  vienojušās par vienotu pieeju 

mācību priekšmetu programmu izvēlē un šīs mācību  

programmas pēc nepieciešamības tiek pilnveidotas.  Ir 

izveidotas divas jaunas mācību programmas. Noslēdzot katru 

mācību gadu tiek analizēta mācību priekšmetu kvalitāte. 

Mācīšana un mācīšanās 

Pedagoģiskā procesa 

efektivitātes 

paaugstināšana 

Īstenotas jēgpilnas, vērtīborientētas mācību stundas, 

akcentējot stundas sākumu, mērķi, vērtēšanu un 

izglītojamajiem sasniedzamo rezultātu. Mācību stundu tēmas 

un uzdevumi maksimāli pietuvināti reālās dzīves situācijās 

nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un iemaņām. 

Mācību saturs tiek plānots, izstrādājot tematiskos plānus 

semestrim un paredzot un saskaņojot pārbaudes darbu grafiku. 

Izstrādāta un tiek realizēta izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība. 

Regulāri tiek veikta visu izglītojamo izaugsmes 

dinamika. Samazinājies izglītojamo skaits ar nepietiekošiem 

vērtējumiem, attiecīgi palielinājies skolēnu skaits ar optimālu 

vērtējumu.  

Atbalsts izglītojamajiem 

Izglītojamo vispusīgas 

personības attīstoša un 

atbalstoša sistēma 

 

 

Izglītības iestādē ir nodrošināta atbalsta komandas 

sistemātiska sadarbība ar klašu audzinātājiem un mācību 

priekšmetu skolotājiem. Regulāri tiek pilnveidota izglītojamo 

līderības prasmes skolas līdzpārvaldē. Mērķtiecīgi un 

plānveidīgi tiek veidoti visi skolas pasākumi. Regulāri tiek 

pilnveidots darbs Vides izglītības fonda Ekoskolas programmā.  

Skola piedāvā izvērtētas un daudzpusīgas fakultatīvās  un 

interešu izglītības nodarbības. 

 

Izglītojamo sasniegumi 

Izglītojamo mācību 

sasniegumu uzlabošana 

ikdienas un valsts 

pārbaudes darbos 

 Skolā sistemātiski tiek veikta izglītojamo sasniegumu 

analīze valsts pārbaudes darbos, eksāmenos. Ir izstrādāts  

konsultāciju grafiks. Regulāri vecāki tiek informēti par 

izglītojamo mācību sasniegumiem un nepieciešamības 

gadījumos viņi tiek iesaistīti. Tiek īstenoti motivējoši 

pasākumi. Ļoti neliels skolēnu skaits ar nepietiekošiem 

vērtējumiem. 

Skolas  vide 

Skolēnu uzvedības un 

disciplinētības uzlabošana 

Izglītības iestāde plāno un veido izglītības iestādes tēlu, 

kopj esošās tradīcijas, ievieš jaunas. Izglītības iestādē personāls 

un izglītojamie savstarpēji  sadarbojas, attiecībās valda 

labvēlība un cieņa. Personāls, izglītojamie, vecāki savstarpēji 
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sadarbojas, kopīgi  veidojot izglītības iestādes iekšējās kārtības 

noteikumus un atbalsta pozitīvu uzvedību. Skolā pilnībā 

izskausta smēķēšana. Pārliecinoši samazinājies neattaisnoto 

stundu kavējumu skaits.  

Izglītības iestādes vidē tiek veicināta ilgtspējīga attīstība 

– resursu taupība, droša, veselīga un dabai draudzīga rīcība. 

Resursi 

Skolas cilvēkresursu darba 

kvalitātes paaugstināšana 

un materiāli tehnisko 

resursu, iekārtu 

atjaunošana, papildināšana 

un efektīva izmantošana 

Skola atbalsta un vada personāla tālākizglītību. Regulāri  

organizē tālākizglītības kursus  arī skolā. 

Katram jaunam pedagogam, kurš ienāk kolektīvā ir savs 

mentors – attiecīgā priekšmeta vai jomas skolotājs. Jaunie 

pedagogi pedagoģiskās padomes sēdēs dalās savās idejās. Par 

problēmām, kas saistītas ar jauno pedagogu darbu, lemj skolas 

vadības sēdēs. 

Katru gadu budžeta ietvaros tiek veikti nepieciešamie 

telpu remonti, atjaunota materiāli tehniskā bāze. 

Regulāri papildināts un efektīvi izmantots bibliotēkas 

fonds. 

Skolas darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

Daudzfunkcionālas 

pamatskolas lomas 

nostiprināšana novadā un 

reģionā  

Skolai ir sava mājas lapa, kura sistemātiski tiek 

pilnveidota, kurā ir iespējams apskatīt foto un video galerijas, 

skolu notikumu aprakstus u.c. Sadarbojoties ar Upesciema 

brīvā laika centru, tiek organizēti pasākumi pieaugušajiem, 

valodu kursi u.c.Mājas lapai ir izstrādātas galvenās atslēgas 

izvēlnes, katra no šīm izvēlnēm ietver apakšizvēlnes, kurās ir 

apkopota informācija par skolu. 

Izglītības iestāde īsteno mērķtiecīgu sadarbību ar 

pašvaldības, valsts un citām institūcijām. 

 

 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda (2017.gada akreditācija) 

ieteikumu izpilde 

 

2017.gada akreditācijā skola tika vērtēta 16 jomās, novērtējumu “ļoti labi” saņemot  5 

jomās, “labi”- 11 jomās, “pietiekami” – 1.jomā. Akreditācijas komisijas norādījumi ņemti vērā, 

plānojot skolas turpmāko darbu. 

Akreditācijas komisijas norādījumu izpilde 

6. tabula 

Ieteikumi Izpilde 

Izstrādāt un pielietot 

kritērijus pedagogu darba 

kvalitātes vērtēšanā. 

Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas principi ir 

izstrādāti sadarbībā ar Garkalnes novada pašvaldību. Skola 

to ievēro savā darbībā. 
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Mācīšanas procesā 

pielietot kriteriālo vērtēšanu. 

Kriteriālo vērtēšanu piemēro ne tikai tēmu noslēgumu 

pārbaudes darbos, bet arī kārtējos pārbaudījumos. 

Pedagogu darbā 

izmantot kognitīvo mācīšanu, 

tādējādi veidojot skatījumu, 

nevis faktu uzkrāšanu, 

palielinot saikni ar reālo 

dzīvi, un tādējādi tuvinoties 

kompetenču izglītības 

mācību metodikai. 

 

Mācību sasaiste ar reālo dzīvi ir viena no mācību 

prioritātēm skolā. Skolotāji izmanto gan dzīvei 

pietuvinātas tēmas, gan savu pieredzi mācību stundās , 

daudz mācību notiek ārpus skolas –ražotnēs, speciālajās 

klasēs, muzejos, brīvā dabā. 

Pilnveidot vērtēšanas 

kārtību, iekļaujot tajā 

konkrētu vērtēšanas 

metodiku, kā tiek vērtēti 

pārbaudes darbi, izliekot 

formatīvo vai summatīvo 

vērtējumu. 

Mācību sasniegumu kārtība ir pārstrādāta un pieejama 

Skolvadības sistēmā E-klase. 

Izveidot karjeras 

speciālista amatu vai deleģēt 

pienākumus direktores 

vietniecei audzināšanas jomā 

(iegūstot atbilstošu sertifikātu 

jomā vai apmeklējot B 

programmas tālākizglītības 

kursus) 

Skolā direktora vietniecei ārpusklases un audzināšanas 

darbā darba pienākumos iekļauti ar karjeru saistītie  

pienākumi. 

Nodrošināt 

izglītojamos ar 2002.gada 

27.marta Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 610 “Higiēnas 

prasības izglītības iestādēm, 

kas īsteno vispārējās 

pamatizglītības, vispārējās 

vidējās izglītības, 

profesionālās 

pamatizglītības, 

arodizglītības vai 

profesionālās vidējās 

izglītības programmas” 

prasībām attiecībā uz telpu 

iekārtojumu un fizisko 

lielumu. 

 

Sadarbojoties ar 

pašvaldību, panākt izglītības 

2020.gada pavasarī tika nodota skolas jaunā ēka. 
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iestādes piebūves celtniecības 

uzsākšanu un pabeigšanu pēc 

iespējas īsākā termiņā. 

Modernizēt ķīmijas, 

fizikas un matemātikas 

kabinetus, aprīkojot tos ar 

mūsdienīgiem 

demonstrēšanas un 

laboratorijas darbu rīkiem. 

2020./2021.m.g.   tiks izveidots modernizēts eksakto 

mācību priekšmetu kabinets. 

Pedagogiem rast 

iespējas apgūt profesionālās 

pilnveides kursus/seminārus. 

Pedagogiem regulāri tiek organizēti tālākizglītības 

kursi, semināri. 
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4. Iestādes sasniegumu kvalitātes rādītāji visu jomu atbilstošajos 

kritērijos 

4.1. Joma- Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas  

 

                                                           

7.tabula. Izglītības programmas (2019) 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Apakšprogrammas 

nosaukums 

Programmas 

kods 

Skolēnu 

skaits 

Licence 

Datums 

Licence 

Nr. 

Pamatizglītības pirmā 

posma (1.-6.klase) 

programma 

 11011111 274 15.06.2016. V- 8605 

Pamatizglītības otrā 

posma (7.-9.klase) 

matemātikas, 

dabaszinību un 

tehnikas virziena 

programma 

 23013111 53 15.06.2016. V- 8607 

Pamatizglītības otrā 

posma (7.-9.klase) 

humanitārā un sociālā 

virziena programma 

 23012111 21 15.06.2016. V- 8606 

Taustiņinstrumentu 

spēle 
Klavierspēle 20V212011 31 12.04.2016. P - 13906 

Stīgu instrumentu 

spēle 
Vijoļspēle 20V 212 021 13 12.04.2016. P- 13907 

 Čella spēle  20V 212 021 7 12.04.2016. P- 13908 

 Ģitāras spēle 20V 212 021 11 12.04.2016. P - 13910 

Pūšaminstrumentu 

spēle 
Flautas spēle 20V 212 031 10 12.04.2016. P - 13911 

 Saksofona spēle 20V 212 031 9 12.04.2016. P - 13912 

Sitaminstrumentu 

spēle 

Sitaminstrumentu 

spēle 
20V 212 041 12 12.04.2016. P- 13913 
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Vokālā mūzika Kora klase 20V 212 061 11 12.04.2016. P- 13914 

Vizuāli plastiskā 

māksla 

Vizuāli plastiskā 

māksla 
20V 211 001 94 12.04.2016. P- 13905 

 

 

Skolas īstenotās  vispārējās pamatizglītības un profesionālās ievirzes programmas atbilst 

licencētajām izglītības programmām. Programmu saturs veidots atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, izglītojamo pieprasījumam un vajadzībām, nodrošinot izglītojamo ar sabiedriskajai un 

personiskajai dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm, radot pamatu 

izglītojamā turpmākajai izglītībai, veicinot izglītojamā harmonisku veidošanos un attīstību, 

saglabājot  skolas tradīcijas. Grozījumi izglītības programmās tiek veikti atbilstoši normatīvajiem 

aktiem, tie tiek apstiprināti un pievienoti licencētajām izglītības programmām.  

Jaunu izglītības programmu licencēšanas nepieciešamība tiek izvērtēta skolas vadības 

sēdēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, tiek ņemti vērā novada domes ieteikumi, izglītojamo vecāku 

priekšlikumi un vajadzības. Līdz 2018.gada 1.septembrim skola realizēja arī pirmsskolas 

izglītības programmu. 

Lai īstenotu izglītības programmas, katru gadu augustā tiek apstiprināts izmantojamo 

mācību priekšmetu programmu saraksts. Pedagogi izmanto gan ISEC un KRIIC piedāvātās 

paraugprogrammas, kurās kā atsevišķu sadaļu augustā veic mācību vielas tematisko sadali, gan 

pašu izstrādātās mācību priekšmetu programmas. Tās izskata metodisko komisiju sēdēs un 

apstiprina skolas direktora vietnieki  izglītības jomā. Programmās tiek plānota mācību satura 

apguves secība, metodika un vērtēšanas kārtība. 95% vispārējas izglītības skolotāju izvēlas VISC 

piedāvātās paraugprogrammas, savas autorprogrammas skolotāji izstrādā fakultatīviem un 

profesionālās ievirzes satura apguvei. Metodiskajās komisijās skolotāji saskaņo gan mācību 

satura pēctecību, gan starppriekšmetu sasaisti. Skolas vadība un pedagogi veiksmīgi sadarbojas 

mācību priekšmetu programmu pilnveidē, gan kopīgi izstrādājot programmas, gan saskaņojot tās, 

nodrošinot pēctecību klasēs un izglītības pakāpēs. 

Atbilstoši mācību priekšmeta programmai katrā klašu grupā pedagogi plāno mācību 

satura pēctecīgu apguvi, t.i., mācību satura apguves secību un apguvei paredzot laiku, skolēniem 

sasniedzamo rezultātu un sasnieguma vērtēšanas formas un paņēmienus. Mācību procesa laikā, 

nepieciešamības gadījumā, plāns tiek koriģēts, paredzot mācību darba individualizāciju 

skolēniem ar mācību grūtībām.  

Pedagogi zina un izprot priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, obligāto 

saturu. Par standartu realizācijas kvalitāti liecina izglītojamo mācību rezultāti valsts pārbaudes 
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darbos. Pedagogi sadarbojas mācību priekšmetu MK, apmeklē kursus un seminārus, dalās 

pieredzē, iesaistās dažādos projektos, vada un vēro atklātās stundas. Skolas pedagogu 

savstarpējās sadarbības veicināšanai Skolas ciklogrammā iekļautas skolotāju iknedēļas tikšanās. 

Varētu vēlēties pedagogu aktīvāku sadarbību 5.-9.klašu mācību priekšmetu MK, pēc 

kursu un semināru apmeklējuma, vairāk dalīties pieredzē, vēl aktīvāk piedalīties dažādos 

projektos, pēc savas iniciatīvas vadīt un vērot atklātās stundas. 

Skolotāji vērtē un izsaka priekšlikumus par izglītības programmu realizēšanu un 

pilnveidošanu, izmantojot alternatīvo stundu iespējas, plānoto tēmu sasaisti ar reālo dzīvi.  

Katru gadu augustā tiek izstrādāts mācību priekšmetu stundu saraksts, profesionālās 

ievirzes nodarbību saraksts, kas tiek apstiprināts ar direktora rīkojumu, atbilst licencētajām 

programmām. Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Sākumskolas 

klasēm nodarbību grafiks tiek plānots, ievērojot darba un atpūtas režīma maiņas, paredzot brīvu 

stundu pusdienām un pastaigām svaigā gaisā.  Stundu un nodarbību saraksti pieejami gan skolā, 

gan skolas mājas lapā http://berguskola.lv, gan e-klases izglītojamo dienasgrāmatās. Izmaiņas 

stundu sarakstā tiek ievietotas gan skolavadības sistēmā “E-klase”, gan informatīvajā stendā 

skolas gaitenī. Ir izstrādāts un visiem pieejams mācību priekšmetu konsultāciju grafiks ( pieejams 

skolā un skolas mājas lapā). 

Ņemot vērā sabiedrības pieprasījumu un pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, skola 

nodrošina plašu fakultatīvo nodarbību piedāvājumu. Trešo klašu izglītojamajiem vienreiz nedēļā 

tiek piedāvāta peldētapmācība Inčukalna baseinā. Pirmo un otro klašu izglītojamiem nodrošināta 

1 fakultatīvā nodarbība nedēļā angļu valodā, 3.,8.klases izglītojamajiem tiek nodrošināta viena 

datorikas fakultatīvā nodarbība nedēļā, 2., kl. viena glītrakstīšanas stunda nedēļā, 3.kl. viena 

matemātikas stunda nedēļā, 5.kl. viena krievu valodas stunda nedēļā. Vēl 2 fakultatīvās stundas 

nedēļā tiek piedāvātas trešās svešvalodas – vācu valodas apguvei 4.-7.klases valodas apguves 

interesentiem. 7.-9.kl. papildus fakultatīvie pa vienai stundai nedēļā – mājturībā, franču valodā, 

matemātikā, kā arī 8. un 9.kl. 1 stunda datorikā. Fakultatīvās nodarbības organiski papildina 

skolas izglītības programmas un ļauj izglītojamiem padziļināti apgūt nepieciešamās 

kompetences. 

Visus mācību programmu apguvei nepieciešamos līdzekļus – mācību literatūru, darba 

burtnīcas un mācību materiālus – vispārējās izglītības programmās nodrošina par Garkalnes 

novada Domes un valsts budžeta līdzekļiem. Profesionālās ievirzes programmās mūzikā skola 

nodrošina izglītojamos ar atbilstošām mācību grāmatām mūzikas teorijas priekšmetos, kopētiem 

mācību materiāliem un daudzveidīgiem nošu materiāliem instrumentu spēles apguvē visa mācību 

procesa laikā. Izglītojamos nodrošina arī ar mūzikas instrumentiem, kurus īrē no skolas. 

http://berguskola.lv/
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Vizuāli plastiskās mākslas programmas izglītojamie personīgos darba materiālus uzglabā 

skolā.  Lielākoties nepieciešamos darba materiālus mācību satura īstenošanai nodrošina skola. 

 

Izglītības programmu mērķis – organizēt izglītības saturu un tā apguvi tādā kvalitātē, lai 

radītu visus nosacījumus standartos un programmās izvirzīto mērķu sasniegšanai. Valsts 

pārbaudes darbu un eksāmenu rezultāti, vecāku un izglītojamo vēlme mācīties Berģu Mūzikas 

un mākslas pamatskolā liecina par kvalitatīvu skolas darbību izglītības programmu realizēšanā. 

Plānojot skolas darbu, regulāri tiek izskatīts mācību līdzekļu un citu resursu 

nodrošinājums izglītības programmu īstenošanai. Lai savlaicīgi plānotu nākamā gada budžetu, 

katru gadu oktobrī metodiskās komisijas izsaka priekšlikumus mācību materiālās bāzes 

pilnveidošanai atbilstoši 21.gs. prasībām. 

Katru gadu skolas darbība tiek plānota, veidojot skolas gada darba plānu. Tajā ir iekļauti 

pasākumi, kas veicina izglītojamo pozitīvu attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, 

sabiedrību, valsti, citām kultūrām un veicina izpratni par sabiedrības kopējām vajadzībām un 

iesaisti taisnīgas un ilgtspējīgas pasaules veidošanā. 

Skolā tiek īstenota Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas audzināšanas programma 

2019./2020.mācību gadam. Atbilstoši šai programmai klases audzinātāji katru gadu veido klases 

audzinātāja plānu. Skolas audzināšanas programma balstīta uz valsts programmātiskajiem 

dokumentiem, tajā iekļautas šādas tematiskās grupas: sevis izzināšana un pilnveidošana, 

piederība valstij, pilsoniskā līdzdalība, karjeras izvēle, veselība un drošība. 

Atbilstoši audzināšanas programmai skolā tiek plānota arī interešu izglītības programma, 

kas katru gadu tiek saskaņota ar Garkalnes novada Domi. Šajā programmā iekļauti interešu 

izglītības pulciņi, kas veicina izglītojamo individuālo spēju attīstību sportā un mākslā.  

Padziļināti dabaszinību un domāšanas prasmju attīstībai darbojas – Ekoskola, Jaunais dabas 

zinātnieks, kā arī dambretes pulciņš. 

Pilsoniskās līdzdalības prasmes izglītojamie var attīstīt skolēnu līdzparvaldē. 

Plānojot skolas darbu, skolas vadība mācību gada beigās analizē pedagogu 

pašvērtējumus, pārrunā ar pedagogiem mācību gada laikā paveikto, sasniegto un nākamajā 

mācību gadā plānoto un nosaka Skolas prioritātes nākamajam mācību gadam.  

 

Secinājumi 

 Izglītības programmu realizācija tiek  plānota, kontrolēta  un uzraudzīta. Pedagogi 

pārzina savu mācību priekšmetu standartus un programmas, izprot mērķus un sasniedz 

izvirzītos uzdevumus, pārzina izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību un ievēro to. 
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 Skolēniem ir iespējas saņemt konsultācijas un atbalstu neskaidro mācību jautājumu 

risināšanā. 

 Skola organizē kursus un seminārus pedagogiem, lai nodrošinātu Skolas izvirzīto mērķu 

sasniegšanu un pedagogu profesionālo pilnveidi. 

 Skolas darba ciklogrammā ir atrasts laiks Skolas pedagogu iknedēļas tikšanās reizēm, 

kas veicina skolotāju savstarpējo sadarbību un starpdisciplinārās mācīšanās pieejas 

attīstību. 

 Skolas izglītības programmas, interešu izglītības programma un audzināšanas 

programma ir sistēmiski saistītas, papildina cita citu un ir vērstas uz izglītojamo spēju 

maksimālu attīstību. 

 

 

 

Turpmākā attīstība: 

 Mācību procesā veicināt starpdisciplinārās mācīšanās pieeju un savstarpēju sadarbību. 

 Iesaistīties jaunā mācību satura izpētē un īstenošanā. 

 Radīt pedagogiem, kuri Skolas ietvaros ir vienīgie kāda mācību priekšmeta pedagogi, 

pieredzes apmaiņas platformu Latvijas starpskolu līmenī. 

 Mācību priekšmeta satura pasniegšanas procesa dažādošanai pilnvērtīgi izmantot visas 

Skolā pieejamās informācijas tehnoloģijas. 

 Pilnveidot mācību priekšmetu pasniegšanas metodes, pielietojot informācijas 

tehnoloģiju sniegtās iespējas. 

 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

 

 

 

4.2. Joma -Mācīšana un mācīšanās 

        4.2.1.Mācīšanas kvalitāte 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitāte tiek vērtēta atbilstoši MK 22.08.2017. 

noteikumiem Nr.501 “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas 

kārtība”. Papildus tam pedagogu darba kvalitāte tiek vērtēta jaunā izglītības satura un mācīšanās 

pieejas kontekstā. 
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Skolā ir izstrādāta kartība, kā tiek veikta darba kvalitātes kontrole. Ir izstrādāti kritēriji 

darba izvērtēšanai. Semestra un gada noslēgumā tiek veikts pedagoga darba pašvērtējums,  

Pašvērtējumi tiek uzkrāti pedagoga mapē vai elektroniski. Pēc iepazīšanās ar pašvērtējumiem 

tiek izstrādāti priekšlikumi skolas darba uzlabošanai vai atsevišķu problēmu, jautājumu 

risināšanai. Pašvērtējumos izteiktie priekšlikumi tiek izskatīti pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Pedagogu darba rezultāti tiek izvērtēti darbinieku materiālās stimulēšanas komisijas sēdēs, 

atbilstoši Garkalnes novada Domē apstiprinātai Materiālās stimulēšanas kārtībai, kur pieņemti 

lēmumi par darbinieku sasniegtajiem rezultātiem un to novērtējumu. Darbinieki tiek informēti 

par novērtējumu pedagogu informatīvajās sēdēs vai personīgi. 

Skolā tiek veikta regulāra iekšējā kontrole par obligātās dokumentācijas aizpildi atbilstoši 

prasībām. Pedagogu darba kontrolei tiek izmantotas arī e-klases sniegtas iespējas. Skolā notiek 

savstarpējā stundu un nodarbību vērošana. Vērotā stunda tajā pašā vai nākamajā dienā tiek 

pārrunāta, ļaujot pedagogam izteikt savas sajūtas un vērtējumu par to, kas ir/nav izdevies, 

pārdomas par turpmāk veicamajām darbībām.  

Savus novērojumus izstāsta stundas vērotājs/i, pārrunā tos un kopīgā sarunā nonāk pie 

secinājumiem un rīcības turpmākajā darbā. 

Skolā ir prasība mācību stundai noteikt  mācīšanās mērķi, uzdevumus un sasniedzamo 

rezultātu. Stundas plānojumam jābūt strukturētam, skolēni jāiepazīstina ar stundas norises 

kārtību, un viņiem ir jābūt saprotamiem skolotāja skaidrojumiem, veicamajiem uzdevumiem un 

to vērtēšanas kārtībai un kritērijiem. 

Stundās tiek attīstītas skolēnu mācīšanās prasmes un izmantotas daudzveidīgas mācīšanās 

stratēģijas, t.sk., metokognitīvās, izziņas, sociālās un emocionālās. Atbilstoši tām tiek izmantotas 

mācību metodes, populārākās – vizualizēšana, situāciju izspēle un analīze, problēmu risināšana, 

jautājumu sesija, eksperiments, kolāža, mācību ekskursija, izpētes projekts, pētījums, 

laboratorijas darbs. Biežāk lietotās darba organizācijas formas – individuāls, pāru, grupu darbs. 

Mācību vielas izklāsts atbilst bērnu vecumam. Mācot jauno vielu, tiek uzsvērta tās 

saistība ar iepriekš šajā un citos mācību priekšmetos apgūto, tās pielietojums reālajā dzīvē. 

Mācību satura saikni ar reālo dzīvi paspilgtina alternatīvās darba metodes – lekcijas, koncerti, 

semināri, tematiskie pasākumi un aktivitātes projektu nedēļā.. Visi pedagogi aktīvi izmanto 

Soma.lv, Uzdevumi.lv piedāvātās iespējas, kā arī e-klasi elektronisko mācību materiālu 

nosūtīšanai. Garkalnes novada pašvaldība ir iegādājusies skolai Uzdevumu.lv  PROF pieslējumu, 

kā arī Somas.lv licenci. Neskatotoe un salīdzinoši nelielo skolēnu skaitu, Berģu Mūzikas un 

mākslas pamatskola ir 167 vietā no 1196 uzdevumu.lv apmeklējuma ziņā. 
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No 2017./2018.māc.g. Skola iesaistījusies ESF projektā “ Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta mērķis – veicināt individuālās mācību pieejas 

attīstību un ieviešanu, uzlabojot skolēnu kompetences un mācību sasniegumus. ESF līdzekļi 

2019./2020.m.g. tika izmantoti galvenokārt pedagogu palīgu iesaistīšanai mācību procesa 

diferencēšanā un individualizēšanā. 

Daudzi pedagogi veiksmīgi organizē darbu ar talantīgajiem skolēniem, sekmējot viņu 

individuālo izaugsmi un interesi piedalīties olimpiādēs un konkursos. Šaja mācību gadā KOVID-

19 epidēmijas laikā skolēniem nebija iespējas demonstrēt savas zināšanas un prasmes 

ārpusskolas sacensībās. 

Tomēr vēl joprojām ne katrā stundā var redzēt atšķirīgu mācību pieeju darbā ar 

talantīgajiem skolēniem un skolēniem, kuriem ir grūtības mācību vielas apguvē.  

Skola mērķtiecīgi palīdz pedagogiem pilnveidot un īstenot praksē jaunākās pedagoģijas, 

psiholoģijas un didaktikas atziņas, gan konsultējot pedagogus, gan attīstot mācīšanos no 

kolēģiem, gan organizējot tālākizglītības kursus skolā, kā ari atbalstot pedagogu dalību 

tālākizglītības  un pieredzes apmaiņas pasākumos ārpus skolas. 
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Skolas metodisko darbu vada Metodiskā padome. Skolā darbojās 3 metodiskās komisijas:  

 

Metodiskā darba organizācija Skolā 

 

 

 

 

2. attēls. Metodiskā darba struktūra 

 

Pedagogi MK vienojas par programmu un mācību līdzekļu izmantošanu, saskaņā ar 

Skolas „Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību” vienojas par vērtēšanu un izsaka 

priekšlikumus tās uzlabošanai, analizē izglītojamo sasniegumus, plāno pasākumus talantīgajiem 

Metodiskā padome

2019

Sākumskolas I 
posma joma

Jomas vadītāja D.Bredika (14)

M.Ozola

I.Baumane

L.Mauriņa

E.Krampāne

D.Bredika

I.Biezā

L.Balcere

K.Pļaviņa

L.Krampāne

M.Bajaruniene

I.Zaķe

(A.Samuilova, I.Barkāne) 

Valodu , literatūras un 
mākslas  joma 

Jomas vadītāja I.Križevica 
(13)

I.Krastiņa, I.Tīkmere

S.Vanaga,I.Millere,I.Macats

R.Paeglīte, I.Barvika

R.Vējiņš

I. Vahtere, I.Smilga

L.Misāne, I.Barkāne

Sociālo zinību, 
tehnoloģiju un 
zinātņu joma

Jomas vadītājs A. Brediks
(11)

A.Pavāre

D.Lapsiņa (soc.z., mājturība)

A.Vanaga, D.Ļeļevs

Z.Šestakovska

O.Šestakovskis

I.Kļaviņa

K.Sarma, L.Krampāne

V.Zaķis

M.Mitenbergs

Atbalsta personāls
K.L.Tīlberga, 

M.Ločmele, A.Bija, 
L.Seile

Bibliotekāre
I.Krišjāne

Audzinātāju grupa
vadītāja 
I.Smilga
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- olimpiādes, konkursus, bet skolēniem, kuriem mācīšanās grūtības - atgādņu veidošanu, papildus 

nodarbību nepieciešamību. Šogad metodiskā tēma saistīta ar jaunā standarta “Kompetenču pieeja 

mācību saturā” (Skola2030) elementu ieviešanu izglītības procesā, piemēram, skolotāju sadarbība 

padziļinātām mācībām, skolēnu pašvērtējuma nozīme u.c. Metodiskajām komisijām 

izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Siguldas novada metodiskajām apvienībām un J.Mediņa 

Mūzikas vidusskolas metodisko centru. 

Lielākā daļa pedagogu uzskata, ka mācību metožu izvēle tiek noteikta, ņemot vērā 

izglītojamo spējas, sagatavotību, iepriekšējo pārbaudes darbu rezultātus. 

Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, un tās ir virzītas uz stundā iegūto zināšanu un 

prasmju nostiprināšanu un pielietošanu. Lai novērstu izglītojamo pārslodzi, tradicionālie 

mājasdarbi tiek aizstāti ar nelieliem radošiem projektiem un pētniecisko praktisko darbu dabas 

zinībās, vēsturē, literatūrā un svešvalodās. Mājas darbos, ņemot vērā mācību priekšmeta 

specifiku, iekļauta dažādu shēmu un tabulu veidošana, pētniecisko uzdevumu risināšana un 

praktisko darbu veikšana, lai motivētu izglītojamos, veidotu vēlmi iedziļināties apgūstamajā un 

iegūt jaunas prasmes. 

Veidojot mūsdienīgu mācību stundu pedagogi izmanto stundas mērķiem un uzdevumiem 

atbilstošus mācību līdzekļus, aprīkojumu un informāciju tehnoloģijas. Interaktīvās tāfeles, 

projektori un citas tehnoloģijas tiek izmantotas mācību priekšmetu apguvē, piemēram, 

dabaszinībās, svešvalodās, literatūrā, vēsturē.  Pedagogi rosina izmantot mācību palīglīdzekļus – 

enciklopēdijas, rokasgrāmatas, mācību un izglītojošos portālus. 

Pedagogu izmantotās mācību metodes  ir daudzveidīgas un atbilst izglītojamo spējām, 

vecumam, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām. 

Pedagogi papildus strādā gan ar talantīgajiem, gan ar izglītojamajiem, kuriem ir 

mācīšanās grūtības. Skolā noteikta kārtība, kā tiek nodrošināts darbs ar izglītojamiem, kuriem 

piemērojami atbalsta pasākumi mācību procesā. 

Lielākā daļa pedagogu mācību priekšmetu programmu īstenošanā veiksmīgi nodrošina 

mācību procesa saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Skola mērķtiecīgi organizē 

mācību olimpiādes, sporta pasākumus un citus ar mācību un audzināšanas procesu saistītus 

pasākumus un projektus, veiksmīgi sadarbojas ar uzņēmumiem un organizācijām. Šie pasākumi 

ir mērķtiecīgi, lietderīgi, kvalitatīvi un labi organizēti. 

Skolā ir izstrādāts un visiem pieejams pārbaudes darbu grafiks, kas regulē izglītojamo 

mācību slodzi. Šajā pusgadā skolotāji grafiku  veido  tiešsaistē, un pēc korekcijas skolēniem un 

vecākiem tas uzreiz pieejams apskatei. 
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 Profesionālās ievirzes programmās mūzikā un mākslā izglītojamie tiek informēti par 

semestra prasībām mācību programmās un iespējām piedalīties konkursos, izstādēs un citos 

novada un valsts nozīmīgajos pasākumos. Profesionālās ievirzes programmas mūzikā organizē 

draudzības koncertus ar sadarbības. 

Skolai ir noteikta kartība mācību ekskursiju plānošanā un organizēšanā. Tās tiek plānotas 

ar mērķi pilnvērtīgāk apgūt mācību saturu, iepazīties ar Latvijas valsts kultūru un vēsturi vai 

izglītojamo pilsonisko vai patriotisko audzināšanu. Mācību procesa laikā organizētās mācību 

ekskursijas un citus ar mācību procesu saistītos pasākumus finansē Garkalnes novada Dome. 

Lai nodrošinātu profesionālās ievirzes programmu sasaisti ar praksi, skolas 2.-9. klašu 

izglītojamie apmeklē koncertapvienības “Latvija koncerti” rīkoto koncertlektoriju ciklu “Mūzika 

Tev”. Vizuāli plastiskās mākslas izglītojamie regulāri apmeklē izstādes Rīgas Dizaina un 

Mākslas vidusskolā, Dizaina Muzejā un citur. 

Lielākā daļa pedagogu mērķtiecīgi motivē izglītojamos mācību darbam, veicina 

mācīšanās prasmju attīstību un sekmē viņos motivāciju mācīties, rosina mācību procesā izmantot 

skolas vai pašu izglītojamo rīcībā esošos resursus. 

Secinājumi: 

 Skolotāji pārzina savu jomu, aktualitātes tajā, mērķtiecīgi plāno mācāmās vielas apguvi, 

apgūst un izmanto IT, mūsdienīgas metodes un ir atvērti inovācijām. 

 Skolā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes un dažādi pasākumi, izmantotas 

daudzveidīgas alternatīvās mācību metodes. 

 Skolas atbalsta personāls iesaistās mācību darba efektivitātes paaugstināšanā. 

Turpmākā attīstība: 

 Attīstīt mācību metodes, kuras nodrošina saikni ar reālo dzīvi un kompetenču pieejas 

izglītībā izmantošanu. 

 Veidot sistēmu, lai mācību procesā integrētu izglītojamos, kuri atgriežas Latvijā pēc ilgas 

prombūtnes. 

 Pilnveidot formatīvo vērtēšanu un atgriezenisko saiti. 

 Izkopt skolēnu pašvērtēšanas prasmes. 

 

Vērtējuma līmenis –  labi 
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4.2.2.Mācīšanās kvalitāte 

  

Mācības Skolā notiek klātienē, mācību pamatforma – mācību stunda. 

Pedagoģiskā padome nosaka, ka mācību gada sākumā skolotāju uzdevums ir iepazīstināt 

ar mācību standarta un programmas prasībām mācību priekšmetā, ar skolotāja izvirzītajām 

prasībām mācību procesā, tai skaitā vērtēšanās un motivācijas sistēmu. Tāpat tiek noteikts, ka 

mācību gada sākumā skolotāji organizē diagnostiku, pēc kuras nepieciešamības gadījumā  veic 

korekcijas satura plānojumā. 

Kaut mācību sasniegumu rezultāti Skolā ir labi un pedagogi organizē izglītojamos 

darbam, cenšas veidot motivāciju mācīties, rosina apgūt jaunas zināšanas un prasmes, māca 

vērtēt savu un citu ieguvumu mācību darbā  un strādāt radoši, attīstīt savas spējas un talantus, 

tomēr  ir  skolēni, kuri nav motivēti mācīties, līdzdarboties un sadarboties. 

2019./2020.m.g., neskatoties uz vērtēšanas sistēmas izmaiņām virzienā uz stingrākiem 

nosacījumiem atzīmju iegūšanai, skolas vidējais vērtējums nav pazeminājies, otrgadnieks ir viens 

un skolēnu skaits, kuriem bija jāpagarina mācību gads, ir 11. Regulāri tiek pievērsta uzmanība 

katra izglītojamā individuālai izaugsmei. Ir izveidota sistēma darbam ar izglītojamiem, kuriem 

nav pietiekami rezultatīvs mācību darbs - vispirms ar skolēnu strādā priekšmeta skolotājs, tad 

iesaistās audzinātājs, kurš  sadarbojas ar vecākiem, tad sociālais pedagogs veic pārrunas un notiek 

saruna ar vecākiem, nākošā pakāpe ir direktora vietnieks izglītības jomā. Ikmēneša sekmju lapas, 

sociālā pedagoga izsniegtās sekmju uzlabošanas plāna lapas, kā arī individuālas sarunas – tas ir 

daļējs uzskaitījums skolēnam sniegtajam nepieciešamajam atbalstam, lai palīdzētu 

izglītojamajiem, viņu vecākiem un risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību 

procesā. 

Izglītojamie izmanto skolas sniegtas iespējas savu zināšanu un prasmju apguvei un 

pilnveidei. 2016./2017.m.g. 71% 7.-9.klases izglītojamo atzīst, ka apzinās katras nodarbības 

mērķi, kas liecina, ka pedagogi rosina viņus strādāt mērķtiecīgi. Hospitētajās stundās novērots, 

ka izglītojamie labprāt darbojas ar vārdnīcām, enciklopēdijām, aizpilda skolotāju veidotās darba 

lapas, prezentē projektus, savus patstāvīgos darbus, kā arī pāru un grupu darbus. Izglītojamo 

gatavotās prezentācijas parāda, ka viņi mācās izvēlēties informāciju un apkopot to. Aizvien 

biežāk stundās  tiek izmantotas EDURIO aptauju metodika, Mentimeter, Kahoot, Clasdojo , 

Google disc iespējas, 72% izglītojamo uzsver, ka jaunas prasmes viņi iegūst darbībā, nevis  

klausoties pedagogu stāstījumu.  



25 

 

Mācību procesā izglītojamie, izmantojot dažādas pašvērtējuma formas, pārliecinās par 

apgūtajām  prasmēm un individuālo izaugsmi. Izglītojamie atzīst, ka pašvērtējums veicina viņu 

atbildību un aktīvu iesaistīšanos mācību darbā. Izmantojot pašvērtējumu mācību stundās, 

izglītojamie labprāt uzrāda apgūto un sadarbībā ar pedagogu precizē tālākos uzdevumus, uzkrāj 

savas izaugsmes rādītājus, apkopo izaugsmes dinamiku pamatskolā. 

Visos mācību priekšmetos saskaņā ar mācību priekšmetu sarakstu notiek konsultācijas 

mācību vielas nostiprināšanai un neizprasto jautājumu noskaidrošanai, tomēr ne visi skolēni 

pietiekami izmanto piedāvātās konsultācijas un papildus nodarbības mācību vielas apguvei. 

Lielākoties skolotāji prot veidot pozitīvas, uz sadarbību vērstas un cieņpilnas savstarpējas 

attiecības ar skolēniem, motivēt viņus mērķtiecīgam darbam. Skolēni var izteikt priekšlikumus 

mācību darba organizācijai un mācību procesa īstenošanai. 

Skolēniem ir nodrošināta Skolas resursu – datorklases, bibliotēkas, sporta zāles, mācību 

priekšmetu kabinetu, mācību grāmatu, izziņas literatūras, daiļliteratūras un periodikas – 

pieejamība. 

Skolā regulāri (2 reizes gadā) izvērtē izglītojamo zināšanas un prasmes mācību 

priekšmetos, tiek apkopota informācija par katra izglītojamā mācību sasniegumiem. E-klases 

iespējas ļauj sistemātiski analizēt katra izglītojamā izaugsmi un informēt par sasniegumiem 

izglītojamā vecākus. Kvalitatīva uzskaite un analīze būtiska, risinot problemātiskas situācijas. 

Izglītojamo mācību sasniegumus analizē pedagoģiskās padomes sēdēs ar mērķi plānot un 

saskaņot tālāko rīcību. 

Skolā ir noteikta kārtība darbam ar izglītojamo mācību stundu neattaisnotiem 

kavējumiem. Primāri skolēnu kavējumu analīzi veic klases audzinātājs. Kavējuma analīzi veic 

arī sociālais pedagogs. Ja skolēna neattaisnoti kavēto stundu skaits tuvojas 20 stundām, sociālais 

pedagogs veic pārrunas ar skolēnu, runā par kavējuma iemesliem, iesaka skolēnam rīcības plānu 

kavējumu novēršanai, samazināšanai. Ja skolēna neattaisnoti kavēto stundu skaits ir lielāks par 

20, situācijas risināšanā tiek iesaistīta skolēna ģimene, skolai ir zināms, ka vairāk nekā 20 

kavējumi bez attaisnojoša iemesla tiek reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā. 

Ja atbalsta personāla sadarbības ar skolēnu un ģimeni rezultātā neattaisnotie kavējumi 

netiek novērsti, situācijas risināšanai tiek piesaistīts sociālais dienests vai citas kompetentas 

iestādes atbilstoši apstākļiem, bet šāda nepieciešamība nav bijusi pēdējo 3 gadu laikā, jo skolā 

neattaisnota un apzināta stundu kavēšana nepastāv. 

Kopumā šī stingrā kavējumu uzskaites, analīzes un novēršanas sistēma ir uzskatāma par 

veiksmīgu. Kavējums kā neattaisnots e-klasē galvenokārt uzrādās neatnesto attaisnojuma zīmju 

dēļ. 
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Skola aktīvi informē un aicina skolēnus un viņu ģimenes piedalīties dažādos skolas 

organizētajos pasākumos, kuri saistīti ar mācību, kultūras, sabiedrības un valsts aktualitātēm, 

izmantojot plakātus skolas ziņojumu stendos, rakstus skolas mājas lapā,  Garkalnes novada avīzē 

katru mēnesi ir vismaz viens raksts par skolas dzīvi. 

 

 

3. attēls. Vidējais neattaisnoti kavēto stundu skaits vienam skolēnam 

Secinājumi 

 Proporcionāli liels skolēnu skaits ar augstiem un optimāliem vērtējumiem  

 Izglītojamie ir informēti par mācību darbam izvirzītajām prasībām, labprāt līdzdarbojas 

un sadarbojas mācību procesā, izmantojot skolas piedāvātās iespējas un resursu 

pieejamību. 

 Iesaistīšanās dažāda profila fakultatīvajās nodarbībās, interešu izglītības pulciņos, 

mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos veicina izglītojamo mācīšanās motivāciju, attīsta 

un sekmē skolēnu radošumu, spējas un talantu. 

 

Turpmākā attīstība: 

  Attīstīt skolēnu līdzatbildību par iesaistīšanos mācību darbā, mācīšanās rezultātiem un 

piedāvāto resursu un atbalsta izmantošanā. 

 Sekmēt skolēnu prasmi mācīties un patstāvīgi strādāt ar dažādiem informācijas avotiem. 

 Pilnveidot skolēniem nepieciešamās dzīves prasmes un ar tām saistītās kompetences. 

Vērtējuma līmenis – labi 
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4.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Izglītojamo mācību darba sasniegumu vērtēšana notiek, ievērojot normatīvo aktu 

prasības. Visi pedagogi ievēro mācību priekšmetu programmās noteiktās sasniegumu vērtēšanas 

formas un metodiskos paņēmienus. Skolā izstrādātā, vairākkārt aktualizētā un grozītā ”Skolēnu 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” (turpmāk – Kārtība) precizē normatīvo aktu prasības. 

Ar Kārtību var iepazīties katrs skolas e-klases lietotājs. Konstruktīvus priekšlikumus tās 

pilnveidošanai ir snieguši arī vecāki. 

Pēdējos 3 mācību gados skola pievērš uzmanību kriteriālai vērtēšanai, t.i., tam, lai neviens 

pārbaudījums, vai tas būtu summatīvs, vai formatīvs, nenotiktu bez iepriekš izstrādātiem un 

skolēniem ( bieži arī vecākiem) zināmiem kritērijiem. 

Vērtējot stundai izvirzīto mērķu sasniegšanu, pedagogi aizvien biežāk ņem vērā 

izglītojamā skolēnu. pašvērtējumu Salīdzinājumam 2017,gada aptaujā skolēnu pašvērtēšanu 

mācību procesā bieži izmantoja 32% pedagogi, tad 2018.gada aptaujā 62% skolēnu apgalvo, ka 

skolotāji viņu pašvērtējumu vai stundas darba vērtējumu izmanto bieži, savukārt pedagogiem šis 

skaitlis ir 71,5%. 

Vērtēšanas formas un metodes atbilst izglītojamo vecumposmam un mācību priekšmeta 

specifikai un izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Pedagogi izmanto visus vērtējuma veidus: 

diagnosticējošo, formatīvo un summatīvo jeb apkopojošo vērtēšanu. Pedagogi izglītojamos 

informē par vērtēšanas kritērijiem pārbaudes darbos. Pārbaudes darba rezultāti tiek analizēti 

kopīgi ar izglītojamajiem, pedagogs norāda trūkumus un uzslavē par sasniegumiem. 

Izglītojamajiem tiek dota iespēja uzlabot savu iegūto vērtējumu. Pedagogi plāno pārbaudes 

darbus pusgadam un ar 2019./2020.mācību gadu tas tiek fiksēts e-klases Pārbaudījumu 

plānotājā, kurš nepieļauj vairāk par 2 ierakstiem dienā un ir savienots ar skolēna dienasgrāmatu. 

Tādā veidā skolēni un viņu vacāki plānojumu var redzēt visam semestrim. 

Veicot skolotāju aptauju 2019.gada decembrī, kā arī vērojot mācību stundas, konstatēts, 

ka 42% pedagogu mācību procesā izmanto kārtējo vērtēšanu izglītojamo zināšanu un prasmju 

diagnosticēšanai, korekciju veikšanai mācīšanās procesā un izglītojamo sagatavošanai tēmu 

noslēguma pārbaudes darbiem, pārējie pedagogi kārtējās vērtēšanas elementus iekļauj 

summatīvajā vērtējumā tēmas noslēgumā. Tā kā visu skolas mācību procesā iesaistīto apziņā ir 

pārliecība, ka  izglītojamo personīgo atbildību par mācību sasniegumiem veicina punktu sistēma 

ikdienas vērtēšanā, formatīvo vērtējumu uzskaite  un tā visa  iestrāde tēmu noslēgumu vērtējumā,  
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būs nepieciešams laiks, lai mainītu skolēnu, vecāku, pedagogu pieeju vērtēšanai, īpaši 

formatīvajai. 

2019.gada jūnija pedagoģiskās padomes sēdē tika izskatīts jautājums par mācību procesa 

diferenciāciju un problēmām, kas saistās ar šāda procesa vērtēšanu. Jautājumu bija vairāk nekā 

atbilžu.  

Pedagogi MK dalās pieredzē pārbaudes darbu veidošanā, veido kopīgus pārbaudes 

darbus, izstrādā vienotas prasības darbu vērtēšanā ( 1.-4.klašu pedagogu MK). 

2018.gada maijā veiktajā aptaujā secināts, ka 87% izglītojamo uzskata, ka pedagogu 

vērtējums ir godīgs un atbilstošs. Savukārt 67% izglītojamo norāda, ka vērtējums palīdz saprast, 

kas jāmaina, lai uzlabotu savus sasniegumus. Attālināto mācību laikā skolēni novērtēja, cik 

vērtīga ir skolotāja sniegtā atgriezeniskā saite, un 54% skolēnu un 61% vecāku 2019.gada maijā, 

apzinoties skolotāju noslogotību, tomēr norādīja, ka būtu vēlējušies to vēl lielāku.  

Skolā apkopota informācija par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, tos analizē un 

secinājumus izmanto mācību procesa pilnveidošanai. Par to liecina jautājuma aktualizēšana 

pedagoģiskās padomes un Metodiskās padomes sēdēs, sekmju kopsavilkumi, mācību gada 

atskaites, skolas un valsts pārbaudes darbu analīze. Izglītojamo ģimenes katru mēnesi saņem 

pārskatu par savu bērnu sekmēm un kavējumiem. 1., 2.semestrī tiek izsniegtas starpliecības. 

Profesionālās ievirzes programmā mākslā izglītojamajiem ir savs portfolio, kur mācību 

gada laikā paveiktais tiek uzglabāts izglītojamā mapē, darbi apskatāmi starpskatēs un skatēs, 

regulāri tiek veikta labāko darbu atlase.  

Profesionālās ievirzes programmu portfolio tiek uzkrāti līdzdalības un rezultātu 

apliecinājumi konkursos, olimpiādēs un festivālos. Sākta atskaites konkursu un ieskaišu 

videotēkas veidošana. Portfolio materiāli tiek analizēti individuāli ar izglītojamajiem, izvirzot 

uzdevumus nākamajam periodam. 

Profesionālas ievirzes programmas regulāri tiek analizēts katra audzēkņa sniegums- 

izaugsme, pozitīvie sasniegumi, arī neveiksmes – pēc ieskaitēm, eksāmeniem, skatēm utt. 

Mūzikas programmas beigšanas eksāmenu un Mākslas programmas beigšanas skates rezultāti 

tiek fiksēti un izvērtēti MK. 

Direktora vietniece izglītības jomā pārrauga un kontrolē vērtējumu uzskaiti un atbilstošu 

ierakstu veikšanu žurnālos. 

Secinājumi 

 Skolā ir izstrādāta vienota izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšanas sistēma. 

 Izmantojot e-klases iespējas, skolā tiek veikta pārbaudes darbu un izglītojamo izaugsmes 

dinamikas analīze. 
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 Izglītojamo mācību sasniegumu analīze tiek izmantota turpmāko uzdevumu izvirzīšanai 

mācību procesa pilnveidei. 

 Skola vēl nav vērtēšanā izmantojusi Skola 2030 ieteikumus. 

Turpmākā attīstība: 

 Papildināt vai izstrādāt jaunu Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību atbilstoši 

jaunā standarta prasībām. 

 Izmantot pieejamo normatīvos un metodiskos dokumentos, Skola 2030 vebinārus, kursus, 

pilotskolu ieteikumus, pedagogu sadarbību un kopīgas mācības skolā, lai realizētu jaunā 

standarta prasības vērtēšanā  1.,4.,7.klasē. 

 Ieviest jaunā standarta prasību elementus vērtēšanā arī 2.,3.,5.,6.,8.,9.klasē. 

 Rast risinājumus diferencēta mācību procesa diferencētai vērtēšanai. 

 

Vērtējuma līmenis –  labi 

4.3.Izglītojamo sasniegumi 

 

4.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

Skolēnu ikdienas mācību darba sasniegumi tiek izvērtētēti gan pēc kārtējiem 

summatīvajiem pārbaudes darbiem (to veic priekšmeta skolotājs), gan starpvērtējuma, gan 

semestra un mācību gada noslēguma vērtējumu izlikšanas (priekšmeta skolotājs, audzinātājs, 

direktora vietnieks izglītības jomā). Skolēnu ikdienas darba sasniegumu analīze tiek izmantota 

turpmāko darbību noteikšanai atsevišķos mācību priekšmetos vai klasēs. 

 Katra mācību gada sākumā skolotājiem jāplāno skolēnu zināšanu un prasmju līmeņa 

diagnostika. Īpaši svarīga tā būs 2020./2021.m.g. sākumā, lai novērtētu, cik skolēni apguvuši, 

attālināto mācību laikā. Skolēnu veiktos darbus mācību priekšmetu skolotāji izvērtē atbilstoši 

izstrādātajiem kritērijiem un atzīmē skolēnu pozitīvos sasniegumus, norāda uz nepilnībām un 

būtiskajām kļūdām darbu izpildē. Balstoties diagnostikas rezultātu analīzē, nepieciešamības 

gadījumā  tiek veiktas korekcijas mācību priekšmeta tematiskajā plānā. 

2019./2020.māc.g. Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola ir izstrādājusi jaunu skolēnu 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Darbs pie skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtības turpināsies, liekot akcentus formatīvās vērtēšanas pilnveidošanai, atbilstoši jaunā 

standarta prasībām. 
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Mācību darbs ir vērsts uz to, lai ikviens skolēns apgūtu noteiktās mācību priekšmetu 

standarta prasības. Skolēniem, kuriem ir grūtības mācību darbā, tiek nodrošinātas individuālas 

konsultācijas. Saskaņā ar Skolā pieņemto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, skolēniem ir 

tiesības uzlabot pārbaudes darbu vērtējumu. 

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē un datu 

glabāšanā. Skola jau vairākus gadus izmanto sistēmu “e-klase”. Sistēma ātri dod iespēju iegūt 

informāciju diagrammu veidā gan par katru izglītojamo, gan pa klašu grupām, mācību 

priekšmetiem un mācību gadiem. Šāda elektroniski uzkrāta statistika dod iespēju katram 

pedagogam pētīt izglītojamo izaugsmes dinamiku un izvirzīt turpmākā darba uzdevumus atbalsta 

sniegšanai izglītojamajiem, kā arī dod iespēju salīdzināt mācību rezultātus savā priekšmetā ar 

izglītojamo sasniegumiem citos priekšmetos. Izglītojamo mācību sasniegumu analīze tik 

izmantota pedagoģiskā procesa pilnveidošanai. 

Sākumskolas pedagogi aktīvi strādā, lai katram 1.- 4.klašu izglītojamajam tiktu izveidota 

individuāla attīstības dinamikas karte. Karte tiek papildināta līdz 9.klasei, un klases audzinātājs 

iepazīstina vecākus ar veiktajiem ierakstiem vecāku dienās 2 x gadā. Šajā kartē tiek uzkrāta 

informācija ne tikai par izglītojamā mācību sasniegumiem, bet tajā tiek atspoguļota izglītojamā 

emocionālā saskarsme un attīstība, aktivitāte stundās, klases un skolas pasākumos, intereses, 

mācību darba rezultāti, kavējumi, atbalsta komandas nepieciešamība, valsts pārbaudes darbu 

rezultāti, pašnovērtējums, attieksme pret mācībām, patstāvīgā darba prasmes, mājas darbu 

pildīšana. Lai veiksmīgi turpinātos mācību process 5.klasēs, 4.klasēs veiktā diagnostika un 

rezultāti tiek piedāvāti pamatskolas audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem. 

5.- 9.klasēs klašu audzinātāji savās audzināmajās klasēs sekmju pārskatu veic katru 

mēnesi, bet detalizētu izglītojamo sekmju analīzi pusgada noslēgumā. Tāpat priekšmetu skolotāji 

ik pusgadu veic sava darba analīzi. 2018. un 2019.gadā jūnijā pašvērtējumi tiek veikti izmantojot 

drive.google.com aptaujas iespējas. Izglītojamo izaugsmes dinamika tiek vērota gan mācību 

stundās individuāli, gan izmantojot sistēmu “e-klase”. Bieži, izmantojot atgriezenisko saiti, 

stundas beigās tiek veikta diagnostika – ko es iemācījos šajā stundā, kas vēl būtu jāapgūst. 

Katru gadu tiek analizēti 3.,6.,9. klašu diagnosticējošo darbu, valsts pārbaudes darbu un 

eksāmenu rezultāti gan MK sanāksmēs, gan pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Apkopotie dati par 2019./20. mācību gadu (skatīt 2.-3..pielikumu) 2.- 4.klasēm rāda, ka 

skolēniem galvenokārt ir augsts un optimāli mācību sasniegumi, ir augsts vidējais sekmju 

vērtējums, tas ir virs 7 ballēm. 

Ikdienas mācību sasniegumi 5.-9.klasēs (skatīt 2.-3.pielikumu) rāda, ka lielākā daļa 

izglītojamo mācās labi un teicami, mazāks ir to skolēnu skaits, kuri saņem pietiekamus 
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vērtējumus – tie ir katru gadu apmēram 30% no kopējā skolēnu skaita, vidējais sekmju vērtējums 

5.-9.klasēs arī ir virs 7 ballēm. 

Veicot skolēnu aptauju mācība gada beigās,  tika noskaidrots, ka skolēni attālināto mācību 

procesu vērtē kā ļoti izdevušos (4.skat.attēlu). 

 

4.attēls.Skolēnu atbildes par pedagogu darbu attālināto mācību laikā un vecāku 

skolas darba novērtējums  

Tomēr attālināti lielākā daļa skolēnu mācīties negribētu 58% skolēnu apgalvoja, ka labāk 

gribētu mācīties skolā, nevis attālināti, piemēram, mājās. (5.skat.attēlu). 

Attālinātā mācīšanās attīsta skolēniem nepieciešamās caurviju prasmes. Vecāki atbildot 

uz aptaujas jautājumiem kā galvenos ieguvumus atzina Jaunas digitālās pratības, patstāvību, 

lielāku atbildības sajūtu ( nozīmīgs morālais ieradums) (5.attēls): 

 

5.attēls. Vecāku atbildes uz anketas jautājumiem 

Runājot par zaudējumiem, vecāki pirmkārt min, ka ļoti trūkušas klātienes mācīšanās ar 

skolotāju. Tāpēc tika lūgts palielināt tiešsaistes pieslēgumus.   
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Tā kā skolas vidējais sekmju līmenis ir diezgan augsts un varētu pastāvēt aizdomas par 

mācību sasniegumu vērtējumu paaugstināšanu ikdienas mācībās,  administrācijā veic kontroli 

par vērtējumu atbilstību skolēnu sasniegumiem ikdienas darbos un valsts pārbaudes darbos. 

Viens no kontroles veidiem ir korelācijas analīze starp valsts pārbaudes darbiem un 

sasniegumiem ikdienas darbā. Iepazīstoties ar salīdzinošajiem rezultātiem (3. un 6.klasē tie ir 

nosacīti), var secināt, ka gadā izliktais vērtējums ir ļoti tuvs, biežāk zemāks nekā par valsts 

pārbaudes darbā uzrādītajiem rezultātiem.(skat. 7.tabulu): 

 

7. tabula.  

Skolēnu ikdienas darba vērtējums un kopvērtējums valsts pārbaudes darbā 3.,6.klasē 

 

Diagnosticējošais darbs Mācību gads 
Vērtējums 
gadā ballēs 

DD 
kopvērtējums % 
izglītības iestādē 

Latviešu valoda 3.kl.    

 2019/.2020.m.g. 8,12 82,16 

 2018./2019.m.g. 7,15 66,44 

 2017./2018.m.g. 7,05 78,59 

 2016./2017.m.g. 7,1 76,52 

Matemātika 3.kl    
 2019/.2020.m.g. 7,41 57,5 

 2018./2019.m.g. 7 77,18 

 2017./2018.m.g. 6,75 77,67 

 2016./2017.m.g. 7,2 61,59 

Latviešu valoda 6kl.    
 2019/.2020.m.g. 6,5 71,73 

 2018./2019.m.g. 6,3 69,52 

 2017./2018.m.g. 6,66 74,85 

 2016./2017.m.g. 5,8 71,32 

Matemātika 6.kl.    
 2019/.2020.m.g. 6,17 70,9 

 2018./2019.m.g. 5,7 59,53 

 2017./2018.m.g. 5,7 60,3 

 2016./2017.m.g. 6,5 71,06 

Dabaszinības 6.kl.    
 2019/.2020.m.g. 6,74 53,25 

 2018./2019.m.g. 6,75 63,65 

 2017./2018.m.g. 6,4 70,49 

 2016./2017.m.g. 6,6 68,75 
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9.klašu eksāmeni tiek vērtēti 10 ballu sistēmā, tāpēc ir korekti veidot uzskatāmus 

grafikus, kur redzams, ka vērtējumi gadā ir zemāki par vērtējumiem eksāmenos( izmantoti 

2019.gada dati, jo Covid-19 epidēmijas dēļ 9.klašu valsts eksāmeni 2020.gadā tika atcelti): 

 

6. attēls. 9.klašu eksāmenu vērtējumu salīdzinājums ar izliktajiem vērtējumiem gadā 

2018./2019.m.g. 

Salīdzinot pēdējo trīs mācību gadu rezultātus, secinām, ka proporcionāli liels ir 

izglītojamo skaits, kuri gada noslēgumā saņem pietiekamu vērtējumu.  

Skolēnu skaits, kuri  tiek pārcelti nākamajā klasē bez papildus mācību pasākumiem, 

2019./2020.m.g. ir 4 skolēni – 3 skolēni 6.a klasē un viens skolēns 9.klasē, kurš tika atstāts uz 

otru gadu 9.klasē ļoti nopietnu veselības problēmu dēļ.: 

2016./2017.m.g. –100% 

2017./2018.m.g. – 97,31 % 

2018./2019.m.g. – 95,47% 

2019./2020.m.g. – 98,64% 

Šajā mācību gadā palielinājies skolēnu skaits ar optimālu (6-8 balles) un augstu apguves līmeni 

(9-10 balles)  

2016./2017.m.g. – 60,76% 

2017./2018.m.g. – 57,09% 

2018./2019.m.g. – 56,98% 
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2019./2020.m.g. – 66,10% 

Skolēnu skaits, kuri gadā saņēmuši nepietiekošu vērtējumus ir neliels. 

 2016./2017.m.g. – 0% 

2017./2018.m.g. – 1,92% 

2018./2019.m.g. – 4,53% 

2019./2020.m.g. – 1,36% 

 

Secinājumi: 

 Skolā tiek nodrošināts sistemātisks izglītošanās process, kas dod iespēju skolēniem gūt 

labus sasniegumus ikdienas mācību darbā. 

 Valsts pārbaudes darbu un eksāmenu rezultāti liecina, ka izglītojamo zināšanu, prasmju 

un iemaņu vērtēšana ir objektīva un atbilstīga. 

 Skolēniem ir pieejamas konsultācijas visos mācību priekšmetos viņiem pieejamā laikā. 

Turpmākā attīstība: 

 Veicināt izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku, īstenojot kompetenču 

pieeju izglītībā. 

 Veidot sistēmu, kuras ietvaros ikviens izglītojamais var iegūt publisku atzinību par skolas 

vērtību īstenošanu ikdienas darbā. 

 Rakstītprasmes pilnveidošana sākumskolas posmā. 

 Attīstīt 5.klašu skolēnu adaptāciju pamatskolas posmā, ar mērķi mazināt sekmju kritumu 

pārejā no 4. uz 5.klasi. 

 Mazināt skolēnu mācību slodzi un satura sadrumstalotību, turpinot pāreju uz kompetenču 

pieeju izglītībā, stiprinot skolotāju sadarbību, paplašinot bloka/pāru stundu lietojumu. 

 

4.3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

Skolā veic nopietnu, sistemātisku mācību procesa organizēšanu izglītojamo veiksmīgai 

valsts pārbaudes darbu sagatavošanai un norisei. Valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek apkopoti 

un priekšmeta skolotājs veic katra valsts pārbaudes darba analīzi, tie tiek apspriesti pedagoģiskās 

padomes sēdēs pavasarī, vasarā, nosakot sasniegumus un izglītojamo pilnveidojamās prasmes. 

Skolas kopējie rezultāti valsts pārbaudes darbos katru gadu tiek izskatīti un  salīdzināti ar VISC 

publicētajiem rezultātiem valstī jūnija un augusta pedagoģiskās padomes sēdē, salīdzinot un 

vērtējot sasniegumu dinamiku un izvirzot uzdevumus mācīšanas un mācīšanās procesam.  
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Pašvērtējumā iekļauta salīdzinošā statistika laika posmā 2016./2017.mācību gada – 

2019./2020. mācību gadam. Sasniegumi valsts pārbaudes darbos skolā salīdzināti ar 

sasniegumiem ikdienas darba un valstī katrā konkrētajā mācību priekšmetā(skatīt 8.tabulu). 

8. tabula.  

Diagnosticējošo darbu rezultāti 3.un 6.kl. un  to salīdzinājums ar rezultātiem valsts 

līmenī 

 

Diagnosticējošais 
darbs 

 Mācību gads 
DD kopvērtējums 

% izglītības 
iestādē 

Kopvērtējums %  
valstī 

Latviešu valoda 3.kl.      

 2019/.2020.m.g. 82,16 77,93 

  2018./2019.m.g. 66,44 72,48 

  2017./2018.m.g. 78,59 75,07 

  2016./2017.m.g. 76,52 78,3 

Matemātika 3.kl      

 2019/.2020.m.g. 57,5 78,22 

  2018./2019.m.g. 77,18 78,22 

  2017./2018.m.g. 77,67 77,33 

  2016./2017.m.g. 61,59 68,92 

Latviešu valoda 6kl.      

 2019/.2020.m.g. 71,73 64,11 

  2018./2019.m.g. 69,52 63,24 

  2017./2018.m.g. 74,85 68,58 

  2016./2017.m.g. 71,32 66,3 

Matemātika 6.kl.      

 2019/.2020.m.g. 70,9 65,15 

  2018./2019.m.g. 59,53 55,56 

  2017./2018.m.g. 60,3 59,9 

  2016./2017.m.g. 71,06 60,8 

Dabaszinības 6.kl.      

 2019/.2020.m.g. 53,25 52,77 

  2018./2019.m.g. 63,65 59,46 

  2017./2018.m.g. 70,49 61,06 

 

Uzskatāmi šie rezultāti redzami attēlos Nr.7.-11.2019./2020.mācību gadā 3.klases 

uzrādīja ļoti labus rezultātus valsts diagnosticējošajā darbā latviešu valodā. ( Skolas apguves koif. 

82,16, valstī – 77,93), skolēni bija ļoti gatavojušies kā rakstu daļai, labi tika galā ar tekstveidi, tā 

mutvārdu daļai. (7.att.) 
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7.attēls.Diagnosticējošā darba 3.kl. rezultātu latviešu valodā salīdzinājums ar rezultātiem valstī 

pēdējo mācību gadu laikā. 

Diagnosticējošā darba 3.klasē matemātikā rezultāti 3.a klasei ir labāki nekā vidēji 

valstī, 3.b klasē sliktāki. Vislielākās grūtības , protams, sagādāja  pēdējais uzdevums, kas 

prasīja loģisko domāšanu, varbūtības teorijas elementu, kombinatorikas spējas.(8.att.). 

 
8.attēls. Diagnosticējošā darba 3.kl. rezultātu matemātikā salīdzinājums ar rezultātiem 

valsītī pēdējo 3 mācību gadu laikā. 

Rezultāti 6.klasēs latviešu valodas diagnosticējošajā darbā 4 gadu laikā ir pārliecinoši 

augstāki nekā valstī:   Par to jāpateicas latviešu valodas skolotājām, viņu darba pieredzei un spējai 

motivēt un ieinteresēt skolēnus apgūt dzimto valodu (9.attēls): 
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9.attēls. Diagnosticējošā darba 6.kl. rezultātu latviešu valodā salīdzinājums ar 

rezultātiem valsītī pēdējo  mācību gadu laikā. 

Rezultāti 6.klasēs matemātikas diagnosticējošajā darbā  4 gadu laikā ir augstāki, tāpat kā 

latviešu valodā, nekā valstī. Ar 6.klasi strādāja pieredzējusi matemātikas skolotāja, kas pacietīgi, 

soli pa solim, devusi iespēju apgūt matemātiku. (7.attēls). 

 

10.attēls. Diagnosticējošā darba 6.kl. rezultātu matemātikā salīdzinājums ar 

rezultātiem valsītī pēdējo  mācību gadu laikā. 
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Rezultāti 6.klasēs dabaszinībās diagnosticējošajā darbā visu mācību gadu laikā ir krietni 

augstāki, nekā valstī. Liels nopelns te ir jaunai, entuziasma un radošuma  pilnajai šī priekšmeta 

skolotājai, kas spējusi ieinteresēt pusaudžus pasaules izziņai.(11.att.) 

 

 

11.attēls. Diagnosticējošā darba 6.kl. rezultātu dabaszinībās salīdzinājums ar 

rezultātiem valsītī pēdējo 3 mācību gadu laikā. 

 

Īpaša vērība tiek veltīta valsts eksāmenu rezultātiem 9.klasēs. Tā kā 2020.gadā valsī netika 

kārtoti pamatizglītības nobeiguma eksāmeni, situācijas raksturošanai tiek piedāvāti iepriekšējo 

gadu sasniegumi. 

Jau vairākus gadus skolā vērojams labs mācību līmenis un daudz mācībām motivētu 

skolēnu. Skolas vidējais vērtējums arī ir diezgan augsts. Labie sasniegumi valsts eksāmenos tikai 

apstiprina skolas mācību līmeni. 

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 9.klasē (apguves koeficients%)  
 

Uzskatāmi salīdzinošie rezultāti redzami grafikos (skatīt 12.- 15.attēlu) 

Rezultāti latviešu  valodā četros pēdējos gados ir augstāki nekā vērtējumi vidēji valstī. 

Jau vairākus gadus skolā vērojams labs mācību līmenis un daudz mācībām motivētu skolēnu. 

Skolas vidējais vērtējums arī ir diezgan augsts. Skolā strādā pieredzējušas latviešu valodas 

skolotājas, sava darba entuziastes, kas gadu no gada ir ļāvušas skolēniem attīstīt savas latviešu 

valodas  prasmes kā rakstveidā, tā mutvārdos. 



39 

 

 

12. attēls. Eksāmena latviešu valodā salīdzinošais vērtējums ar rezultātiem 

valstī. 

 

Rezultāti matemātikā četros pēdējos gados ir augstāki nekā vidējie vērtējumi valstī. Tas 

skaidrojams ar klases potenciālajām spējām, skolotāja pieredzi un pašatdevi, motivējot skolēnus 

mācību darbam, kā arī to, ka lielākā daļa skolēnu bija izvēlējušies mācīties pamatizglītības 

2.posma (7.-9.klase) Matemātikas, tehnoloģiju un dabaszinību programmā. 

 

13.attēls.  Eksāmena matemātikā salīdzinošais vērtējums ar rezultātiem valstī. 
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Visus pārskata perioda gadus skolēni angļu valodā uzrāda ļoti augstus rezultātus. 

Galvenais iemesls ir skolotāja talants, pieredze un godprātīgs darbs. Vēl gribētu minēt 

skolēnu motivāciju apgūt svešvalodu, kā arī to, ka angļu valodu mūsu skolā fakultatīvi ar 

pašvaldības finansiālo atbalstu mācījās 2 reizes nedēļā 1.-2.klasē jau tad, kad mācību plāns 

to vēl neparedzēja. Arī mācību literatūra tika rūpīgi izvēlēta un ar pašvaldības atbalstu 

iepirkti pilni mācību komplekti.( 14.att.) 

 

 

14.attēls. Eksāmens angļu valodā, salīdzinošais vērtējums ar rezultātiem 

valstī. 

 

Vēstures zināšanā un procesu izpratnē skolēni 4 pēdējos gados  uzrādīja daudz labākas 

zināšanas nekā vidēji valstī. Arī šeit liels nopelns ir vēstures skolotājam, kura plašās zināšanas, 

interesantais pasniegšanas veids, pieredze, pašaizliedzīgais darbs devis tik labus rezultātus jau 

vairāku gadi garumā. Atkal tomēr jāuzsver, ka bez skolēnu motivācijas, spējām, gribas daudz 

strādāt, audzinātāju un vecāku ieinteresētības, tik labi  rezultāti eksāmenos nebūtu 

iespējami.(15.att.) 
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15.attēls. Eksāmens Latvijas vēsturē, salīdzinošais vērtējums ar 

rezultātiem valstī 

Vēstures zināšanā un procesu izpratnē skolēni 4 pēdējos gados  uzrādīja daudz labākas 

zināšanas nekā vidēji valstī. 

 

Kopumā pēdējos 4 gados vērojams mācību sasniegumu rezultātu kāpums. Vērtējot 

9.klašu sasniegumus valsts pārbaudes darbos, tie  skolu  apmierina. Visā skolā 2018./2019.m.g.  

uzskatāmi vērojama tendence uzlaboties mācību sasniegumiem, kas atspoguļojās arī 9.klašu 

valsts pārbaudes darbu rezultātos, tie līdzinās valsts ģimnāziju līmenim. 

 

 

Stiprās puses 

 

 Valsts pārbaudes darbi tiek organizēti atbilstoši  „Valsts pārbaudījumu norises kārtībai” 

(MK noteikumi Nr.1510, 17.12.2013.) 

 Valsts pārbaudes un eksāmenu rezultāti rāda, ka skolas izstrādātā mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība ir atbilstoša. 

 Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos ir atbilstoši skolēnu sasniegumiem ikdienas 

darbā un visbiežāk labāki nekā vidējie vērtējumi valstī. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

60
66.31

70.82
77.92

71.03
75.36

64.05
67.58

62.51
69.88 67.02

63.1

Eksāmena 9.kl. Latvijas vēsturē izpildes 
salīdzinājums (%)

BMMP

Valsts



42 

 

 

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

 

 Turpināt darbu pie izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas izpētes, plānojot mācību 

procesu, pilnveidojamās prasmes un sasniedzamos rezultātus valsts pārbaudes darbos. 

 Pilnveidot 3.klašu skolēnu sagatavošanu matemātikas un dabaszinību 

diagnosticējošajiem darbiem, produktīvāk izmantojot fakultatīvās nodarbības 

matemātikā. 

Vērtējums – ļoti labi 

 

 

      4.4.Atbalsts izglītojamajiem 

4.4.1.Psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts  

 

Skolā ir izveidota   atbalsta personāla komanda – psihologs, sociālais pedagogs, logopēds 

un medmāsa.  

Skolā sistemātiski tiek apzinātas skolēnu pedagoģiskās, psiholoģiskās u sociālās 

vajadzības. Par to rūpējas gan atbalsta personāls, gan klašu audzinātāji. Īpaša uzmanība tiek 

veltīta 1.,5. un 7.klašu skolēnu adaptācijas procesam. 

Speciālistiem ir izstrādāti izglītojamajiem un vecākiem pieņemami darba grafiki. Skola 

regulāri sadarbojas ar Garkalnes, Rīgas novadu sociālajiem dienestiem, lai sniegtu nepieciešamo 

atbalstu izglītojamajiem. Sadarbībā  ar e-klasi skolai izveidota vienota sistēma “Rūpju bērns”, 

kura apvieno skolas, novada sociālo dienestu, bāriņtiesas un Garkalnes novada pašvaldības 

policijas nepilngadīgo lietu inspektora darbības atspoguļojumu. Šī sistēma atvieglo sadarbību 

starp dienestiem. Ar pašvaldības atbalstu izglītojamajiem ir pieejamas bezmaksas konsultācijas, 

ko sniedz Siguldas novada pedagoģiski medicīniskā komisija. 

Skolas atbalsta personāls atbilstoši savai kompetencei, konsultē un sniedz pedagoģisku, 

sociālu un psiholoģisku atbalstu gan skolēniem, gan viņu vecākiem, kā arī sadarbojas ar mācību 

priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem vienotas atbalsta sistēmas izveidē konkrētiem 

skolēniem. Veicinot izglītojamo ar mācīšanas grūtībām integrēšanu un iekļaušanu izglītības 

procesā, izstrādā viņiem individuālos izglītības plānus, kuros tiek noteikti pedagoģiskie, sociālie 

un psiholoģiskie palīdzības veidi.  
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Skolas medicīnas māsa kārto darbinieku un skolēnu medicīnas dokumentāciju, informē 

skolotājus par bērnu veselības stāvokli, ja tas ietekmē mācību darbu, atbrīvojumiem no sporta 

nodarbībām, redzes un dzirdes traucējumiem, seko, lai skolēni savlaicīgi saņemtu profilaktiskās 

potes, un informē par to vecākus. Medicīnas darbinieks regulāri pārbauda klašu telpas, to stāvokli 

un izsaka priekšlikumus uzlabojumiem. Tāpat medicīnas māsa pārbauda arī skolas ēdnīcas 

piedāvāto pusdienu kvalitāti, īpašu uzmanību pievēršot speciālo diētu ēdienkartes ievērošanai, 

uzrauga higiēnisko prasību ievērošanu ēdnīcā.  

Katra mācību gada noslēgumā medicīnas personāls analizē skolēnu traumu un 

saslimšanas gadījumus, medicīnas kabineta apmeklēšanas iemeslu un sniedz skolas vadībai 

atskaiti. Ja ikdienas darbā, medicīnas personāls konstatē, ka skolā vai tās teritorijā kāds faktors 

izraisījis vairāk kā vienu traumu, nelaimes gadījumu, par to nekavējoties tiek informēta skolas 

vadība, lai operatīvi novērstu šos apstākļus. 

Kopā ar audzinātājiem psihologs veic neatliekamo psiholoģisko konsultēšanu dažādās 

krīzes situācijās, kā arī plānveida psihodiagnostiku, lai noteiktu  bērnu psiholoģisko, emocionālo 

un intelektuālo problēmu cēloni, izmantojot Vekslera testu. Par iegūtajiem rezultātiem tiek 

informēti izglītojamo vecāki un skolas atbalsta personāla komisijas speciālisti, kuri pieņem 

lēmumu par tālāko rīcību. Ļoti svarīga ir visu pedagogu, kuri strādā ar diagnosticēto skolēnu, 

informēšana par rezultātiem un ieteikumi turpmākai rīcībai. Visbiežāk skolas straujajā dzīves 

tempā tam neatliek vajadzīgā laika, un informācija līdz pedagogam nonāk koncentrētā, sasteigti 

pasniegtā veidā.  

Skolā 12 skolēniem tikai noteikti atbalsta pasākumi. Psihologs  sadarbībā ar logopēdu pēc 

klases audzinātāja vai priekšmeta skolotāja ieteikuma veica izpēti un noteica šo pasākumu 

nepieciešamību. 

Skolas atbalsta personāla, īpaši sociālā pedagoga, uzdevums  savas kompetences ietvaros  

ir risināt neattaisnotu mācību stundu kavējuma jautājumus, sniedz palīdzību izglītojamajiem, kuri 

ilgstoši nav apmeklējuši skolu, konsultē izglītojamos, vecākus un pedagogus izglītojamo mācību 

grūtību gadījumos un bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, iesaistās konfliktu situāciju 

risināšanā, strādā ar bērniem no vardarbīgām ģimenēm, piesaista nepieciešamos speciālistus 

atbalsta sniegšanai, organizē preventīvos pasākumus par atkarību izraisošām vielām, izglītojamo 

drošību, tiesībām, pienākumiem, atbildību, drošību internetvidē un savstarpējām attiecībām.  

Skolā tiek nodrošināta pilnvērtīga ēdināšana. Visi izglītojamie līdz 9.klasei saņem valsts 

un Garkalnes novada Domes apmaksātas brīvpusdienas, Skola piedalās projektā “Skolas auglis” 

un “”Skolas piens”. 
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Izglītojamos uz skolu un no skolas nogādā izglītojamo autobuss. Tā maršruti ir 

apstiprināti un publicēti skolas mājas lapā. Izglītojamajiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt 

pagarinātās dienas grupu no 1.-4.klasei. 

Attālināto mācību laikā atbalsta personāls sniedza atbalstu kā skolēniem, tā pedagogiem. 

Telefoniski sazvanījās ar skolēniem, katru rītu pārbaudīja skolēnu pieslēgšanos e-klasei. Zvanīja 

un meklēja “pazudušos” skolēnus, kas nepildīja mājas darbus. 

 

Secinājumi: 

 Skolā ir nodrošināts nepieciešamais atbalsta personāls un izstrādāta normatīvā bāze tā 

darbībai. 

 Skola nodrošina visu izglītojamo bezmaksas ēdināšanu un pagarinātās dienas grupas 

sākumskolas izglītības programmu izglītojamajiem. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Ārpusskolas atbalsta piesaiste darbā ar agresīviem pusaudžiem 

 Izglītības psihologam iepazīstināt ar izpētēs rezultātiem ne tikai vecākus, bet atrast 

laiku nopietnai sarunai ar iesaistītajiem pedagogiem. 

  

 

Vērtējums – ļoti labi 

 

 

4.4.2.Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība) 

 

Skola rūpējas par izglītojamo drošību skolas telpās un tās teritorijā. Skolā ir izstrādāti 

Iekšējās kārtības noteikumi un noteiktā kārtībā apstiprinātas darba drošības instrukcijas, kas 

nosaka uzvedības prasības visos mācību kabinetos, pasākumos skolā un ārpus tās, reglamentēta 

rīcība un uzvedība mācību ekskursijās. To izstrādē un pilnveidošanā iesaistās arī Skolas padome 

un Izglītojamo līdzpārvalde. Drošības instrukcijas izvietotas mācību kabinetos, kuri aprīkoti ar 

papildierīcēm, instrumentiem u.c., kas varētu radīt draudus izglītojamo veselībai un dzīvībai.  

Izglītojamo instruktāžas tiek veiktas pēc noteikta grafika. Regulāri notiek izglītojamo apmācība, 

kā rīkoties nestandarta situācijās. Kā atzīst 87% izglītojamo, viņi zina, kā rīkoties bīstamās un 

ārkārtas situācijās. Sadarbībā ar Garkalnes pašvaldības policiju un Valsts policiju katru gadu tiek 
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organizēta “Drošības diena”, kurā izglītojamie tiek sagatavoti drošai vasarai. Visiem ir pieejama 

informācija, kā sazināties ar palīdzības dienestiem. 

Ar prasībām iepazīstināti izglītojamie, pedagogi, darbinieki un izglītojamo vecāki. Ar 

skolas iekšējās kārtības noteikumiem var iepazīties skolas mājas lapā, sistēmā “e-klase”. 

Skolā ir izstrādāti un visiem redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni, daļā skolas 

uzstādītas videonovērošanas kameras. Skola rūpējas par bērnu drošību skolā un ārpusskolas 

pasākumos, to apliecina arī 87% izglītojamo, sakot, ka viņi skolā jūtas droši. Klašu stundās tiek 

aktualizēti skolas iekšējās kārtības noteikumi un ar izglītojamajiem tiek pārrunāti drošības  

jautājumi un rīcība ekstremālās situācijās. Par šiem jautājumiem ar izglītojamajiem runā Valsts 

policijas un pašvaldības policijas darbinieki. Par noteikumu ievērošanu izglītojamie parakstās e-

klases žurnāla izdrukās.  

Skolēniem, kas sasnieguši 10 gadu vecumu, tiek piedāvāta iespēja skolā iegūt 

velosipēdista tiesības (sadarbība  ar CSDD). 

Lai garantētu izglītojamo drošību, mācību stundu laikā tiek ierobežota izglītojamo 

iziešana ārpus skolas. Skolas dežuranti reģistrē apmeklētājus un noskaidro viņu ierašanās mērķi.  

Garkalnes novada domē ir darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists, kurš skolā 

regulāri veic darba aizsardzības, ugunsdrošības u.c. instruktāžas darbiniekiem. 

Esošie skolas kārtības noteikumi tiek regulāri izvērtēti un pēc nepieciešamības 

papildināti. 

Skolā ir noteikta kārtība, kādā tiek organizēti ārpusstundu pasākumi un mācību 

ekskursijas, kuru norises laiks, vieta tiek saskaņoti ar izglītojamo vecākiem. Pirms došanās 

ekskursijās, teātru, koncertu vai citu ārpusskolas pasākumu apmeklēšanas klašu audzinātāji 

skolas administrācijai iesniedz informāciju, kurā uzrāda plānotā pasākuma laiku, vietu, mērķi, 

izmantojamā transporta veidu un izglītojamos, kuri apmeklēs šo pasākumu. Direktors izdod 

rīkojumu par pasākuma norisi un nepieciešamajiem drošības pasākumiem tajos. Izglītojamajiem 

ir pieejama medmāsas palīdzība. Medmāsai ir noteikts darba laiks.   Atbilstoši normatīvajām 

prasībām skolā ir iekārtots medicīniskais kabinets. Ikdienas darbā medicīnas māsas sadarbojas 

ar klašu audzinātajiem, pedagogiem un izglītojamo vecākiem. Ja izglītojamā trauma vai 

saslimšana uzskatāma par smagu, tiek izsaukta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. 

Vecāki tiek regulāri informēti par viņu bērnu veselības stāvokli. 

Skola klašu stundu ietvaros organizē dažādus pasākumus izglītojamo veselības 

profilaksē, kuros izglītojamie tiek iepazīstināti ar dažādiem veselībai svarīgiem jautājumiem. 



46 

 

Skola regulāri apkopo datus par izglītojamo veselības stāvokli un individuālajām 

vajadzībām, kā arī lūdz vecākus sniegt informāciju par bērnu veselības problēmām, ja tas var 

traucēt mācību darbu. 

 

 

Secinājumi: 

 Skolā vienoti ar pedagogiem strādā spēcīga atbalsta personāla komanda. 

 Skolas atbalsta personāla preventīvās darbības rezultātā ir tikpat kā izskausti neattaisnoti 

stundu kavējumi un samazinājies nepietiekošo vērtējumu ieguvēju skaits. 

 Skolā ir noteikta sistēma darbā ar izglītojamajiem, kuriem mācību procesā piemērojami 

atbalsta pasākumi. 

 Skolā ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti izglītojamo drošības nodrošināšanai, telpās 

izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija, ir noteikta kārtība personāla un 

izglītojamo iepazīstināšanai ar tiem. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Kvalitatīvu pirmās palīdzības praktisko nodarbību piedāvājums personālam un 

izglītojamajiem. 

 Veicināt sadarbību starp skolēnu, skolotājiem, atbalsta komandas speciālistiem, īpašu 

vērību veltot arī vecāku līdzatbildības stiprināšanai. 

 Turpināt rūpēties par iziešanas no skolas un nepiederošu personu ienākšanas skolā 

sistēmas efektivitāti. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

 

4.4.3.Atbalsts personības veidošanā 

 

Vienotā mācību un audzināšanas procesā tiek realizēta skolas misija – skola kā 

kultūrizglītības centrs, radošas, atbildīgas un konkurētspējīgas personības veidošana, veicinot šo 

attīstību četrās dimensijās: fiziskajā (veselīgs dzīvesveids), mentālajā jeb prāta (zināšanas un 

prasmes), sociāli ekonomiskajā ( mērķtiecība, empātija un radošums) un garīgajā ( vērtības). 

Realizējot skolas izglītības programmas, aizvien svarīgāka kļūst starpdisciplinārā mācīšanās, lai 

izglītojamais ieraudzītu kopsakarības. 2019.gada jūnija visi pedagogi piedalījās kursos, kuru 

mērķis izvirzīt skolai vienotas audzināšanas prioritātes saistība ar MK noteikumiem Nr.480.   

Nākamgad visa skola caur tikumiem - atbildību, godīgumu, gudrību -  centīsies veidot skolēnos 
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tādas vērtības kā  cieņa, dzīvība, ģimene. Būtiska nozīme šo  pozitīvo attieksmju, personības 

īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanā ir klases stundām, klases dzīvei un savstarpējām attiecībām, 

kur veidojas daudzi morālie ieradumi. 

Klases stundu tematiskais plānojums ietver plašu tēmu loku, kas veicina patriotismu, 

stiprina piederības sajūtu savai valstij, radina kopt valsts un skolas tradīcijas. Izglītojamie tiek 

iesaistīti nozīmīgās sabiedriskās un kultūras dzīves aktivitātēs.  

Izglītojamajiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus, apspriest aktuālus skolas dzīves 

jautājumus, piedalīties dažādu pasākumu veidošanā. Darbojoties Skolēnu līdzpārvaldē, 

izglītojamie organizē dažādus ārpusstundu pasākumus, konkursus. Tā kā skolas dzīvē liela 

nozīme ir Skolas padomei, tad skolēniem ir iespēja sniegt informāciju un izteikt priekšlikumus 

skolas dzīves uzlabošanai. 

Ar līdzpārvaldes palīdzību, skolēni tiek iesaistīti, skolas dažādos pasākumos, piemēram, 

rudenī - dzejas dienas, olimpiskā diena, sporta diena, Miķeļdienas/Jumja dienas 

gadatirgus, svecīšu aizdegšana skolas un Upesciema apkaimē, veidojot “Gaismas ceļu Latvijai” 

atzīmējot Lāčplēša dienu un Valsts dzimšanas dienu, interešu izglītības audzēkņu veltīts 

koncerts, vakarēšana ar latviskām tradīcijām un dejām, vāc ziedojumus un jau 4 gadus piedalās 

labdarības akcijā dzīvniekiem “Palīdzi draugam!”,  

ziemā - Ziemassvētku muzikāls uzvedums, labdarības akcija vientuļajiem pensionāriem 

“Sasildīsim sirdis”, Adventes sveču kopīga aizdegšana, godināta 1991.gada barikāžu aizstāvju 

un dalībnieku piemiņa, atzīmējot sveču dienu – tiek organizēta skolas radošo darbu izstāde 

“Sveču gaismā”, POP iela un Valentīna dienai veltīta diskotēka, 

pavasarī – sadarbībā ar ES projektu “Skolas auglis”, skolā viesojas dietologi, norisinās 

krāsu un stila nedēļas, rūpējoties par tīru vidi, pavasara talka skolas apkārtnē, Lieldienu 

pasākumi, Ģimenes dienas koncerti, skolas pēdējais zvans, u.c. 

Dalība šajos pasākumos, kā arī izvērtējums tiek veikts, atspoguļojot notikumus, veiksmes 

un neveiksmes skolas avīzē, skolas mājas lapā, publicējot rakstus, ievietojot fotogrāfijas un 

filmētos video materiālus,  Garkalnes novada vēstīs. 

Skolā ir izstrādāta Audzināšanas programma 2016.- 2020. gadam, kuras īstenošana 

nodrošina vispusīgu personības attīstību. Tajā atspoguļots obligātās audzināšanas stundu saturs. 

Klases audzinātāji savu darbu plāno. Saņemot audzināšanā jaunu klasi, tiek sastādīts 

perspektīvais audzināšanas plāns, katru gadu tiek veidots gada darba plāns. 

Ar mērķi iepazīt vienam otru un saliedēt klases kolektīvu katra mācību gada sākumā tiek 

organizētas adaptācijas dienas 1.,5. klašu izglītojamajiem un klasēm, kurām mainās klašu 

audzinātāji u.c. – īpaša uzmanība pievērsta klases kolektīva veidošanai, saskarsmes treniņiem un 
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izglītojamo emocionālajam stāvoklim, iekļaujoties jaunajā vidē.1.klasēm adaptācijas dienas 

(nedēļa) vainagojas ar skolēnu apliecības svētkiem. 

Izglītojamo personības izaugsme tiek veicināta arī dažādos projektos un alternatīvajās 

stundās. Klases piedalās dažādos ārpusskolas un valstiska mēroga pasākumos, kas veicina ne 

tikai saliedētību klasē un skolā, bet attīsta katra dalībnieka personību, piemēram, „ZZ 

čempionāts” (piedalīšanās 2013.,2014.,2015.gadā), „Superpuika” (2015.gadā 5.kl.skolēns 

ieguva Latvijas Superpuikas titulu), „Sporto visa klase” , uzvara foto konkursā „Lieliskākā 

klase”2015.m.g. ar jaunās Dabaszinību mājas apmeklējumu u.c. Tiek organizēti teātru izrāžu un 

koncertu kolektīvie apmeklējumi, piemēram, koncertlekciju ciklu „Mūzika Tev” apmeklē  

skolēni no 2. līdz 9.klasei, aktīvākie bibliotēkas apmeklētāji - lasītāji - ik gadu tiek apbalvoti ar 

iespēju apmeklēt kādu Dailes vai Nacionālā teātra izrādi. 

Skolā ir izstrādātas interešu izglītības programmas, kuras katru gadu saskaņo Garkalnes 

novada Dome. Programmas piedāvājums veicina vispusīgu personības attīstību, aptver visus 

skolas izglītojamos, tajā iekļauta gan mākslinieciskā pašdarbība, gan sporta pulciņi. Informācija 

par programmām un nodarbību norises laikiem pieejama skolas mājas lapā. Mācību gada sākumā  

piedāvājums ir ietverts vecāku iesnieguma formā.  

Skolēniem ir iespējas pilnveidot un attīstīt savus talantus, iesaistoties dažādās interešu 

izglītības nodarbībās vai profesionālās ievirzes izglītības programmās. Visvairāk izglītojamo 

darbojas kultūrizglītības programmās – 3 koros, vokālajā ansamblī, tautu deju kolektīvā, teātra 

pulciņā, kā arī sporta spēļu nodarbībās – dambretē, basketbolā.  Profesionālās ievirzes izglītības 

programmā mūzika mācās 112 izglītojamie, bet profesionālās ievirzes izglītības programmā 

māksla mācās 84 izglītojamie. Trešo klašu izglītojamajiem ir iespēja apgūt peldēt prasmi 

Inčukalna baseinā.  

Skola piedāvā iesaistīties dažādās sporta aktivitātēs, gan regulāri trenējoties, gan 

piedaloties sacensībās un skolas sporta dienās. Vasarās tiek rīkotas basketbola nometnes (2015.g. 

– Igaunijā, 2016.g. -  Rīgā). Berģu skolas basketbola komandas uzvar sporta skolu komandas un 

cīnās par čempiona godu NBA Junioru līgas turnīra finālā. Katru gadu ziemas sporta veidu 

pārstāvjiem tiek dota iespēja piedalīties Latvijas Skolu jaunatnes ziemas olimpiādē Ērgļos. Par 

mūsu skolas skolēnu sportot prieku liecina izcilie panākumi sportā: 

Pierīgas novada skolēnu visu sporta  spēļu kopvērtējumā mūsu nelielās skolas komandai 

22 komandu konkurencē ir 

2016./2017.m.g.– 2.vieta 

2017./2018.m.g. – 2.vieta 

2018./2019.m.g. –1.vieta  
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Lai veicinātu patriotismu, stiprinātu piederības sajūtu savai valstij, koptu skolas un valsts 

tradīcijas, katru gadu 9.klasu izglītojamie kopā ar vēstures skolotāju Lāčplēša dienā dodas uz 

Brāļu kapiem, Valsts svētku nedēļā tiek veidoti sveču gaismas objekti latvisko rakstu formās, 

lāpu ceļš līdz skolai, bet šajā mācību gadā skola aicināja Upesciema un Langstiņu iedzīvotājus 

kopā ar mums gar ceļmalām veidot Gaismas ceļu Latvijai, kas izvērsās par patiesi emocionālu 

akciju, kura, cerams, kļūs par tradīciju mūsu novadā. Neparastas akcijas tika rīkotas dzejas dienu 

laikā – 2015.gadā – “Dzeja uz asfalta”, 2016.gada – “Dzeja vējā”. 

Secinājumi: 

 

 Skola darbojas skolēnu līdzpārvalde, izglītojamiem. 

 Interešu izglītības pulciņi, sporta un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi veicina skolas 

sabiedriskās dzīves un tēla veidošanu. 

 Skola nodrošina plašu piedāvājumu interešu izglītībā un profesionālās ievirzes 

programmās, nodrošina veiksmīgāku turpmāko karjeras vadību. Norises grafiki ir 

pieejami gan vecākiem, gan izglītojamajiem. 

 

Turpmākā attīstība: 

 

 Kultūras, audzināšanas un karjeras izglītības pasākumu pilnveidošana un iekļaušana 

starpdisciplinārajās kompetencēs. 

 Interešu izglītības programmu tālāka paplašināšana un padziļināšana atbilstoši 

izglītojamo interesēm un iespējām 

 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

 

 

4.4.4.Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Karjeras izglītība tiek realizēta ar direktora vietnieka audzināšanas jomā un klašu 

audzinātāju atbalstu, iesaistot direktora vietnieku izglītības jomā, priekšmetu skolotājus un 

bibliotekāri. Skolā ir izstrādā karjeras izglītības programma, kas paredz karjeras izglītības 

caurviju apguvi gan klases stundās, gan ārpusstundu pasākumos, gan, protams, arī mācību 

stundās. 
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Skolā tiek organizēti informatīvi pasākumi nākamo 1.,5. klašu izglītojamajiem un 

vecākiem. 1.klasu izglītojamajiem un vecākiem  iespēja pavasarī iepazīties ar nākamo klases 

audzinātāju un skolu. 

Skola regulāri piedalās valstī organizētajos Karjeras dienas pasākumos. Oktobrī notiek 

karjeras nedēļa, tiek aicināti dažādu profesiju pārstāvji, tiek veidota foto izstāde „Mūsu vecāku 

darba vietas”. Karjeras izvēles pasākumi tiek organizēti sadarbībā ar klašu audzinātājiem un 

pedagogiem un vecākiem. Klašu stundu plānojumā iekļauti ar karjeras izglītību saistīti temati. 

Skolā regulāri viesojas absolventi, kuri iepazīstina ar karjeras iespējām savā izvēlētajā jomā.  

Karjeras izglītībā tiek izmantotas dažādas formas, piemēram, darbs ar izglītojamo klases 

stundās, iepazīšanās ar dažādām mācību iestādēm un to piedāvātajām izglītības programmām, 

tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kā arī ikgadējās izstādes ”Skola” apmeklējums izstāžu 

centrā “Ķīpsala”. 

Jau vairāku gadu garumā skola sadarbojas ar kustību “Junior Achievement” – skolēni 

veido mācību filmas un pasakas, attīsta savas biznesa idejas. Katru gadu izglītojamie piedalās 

“Ēnu dienās”.  

Audzinātāji ar savām klasēm dodas mācību ekskursijās uz dažādiem uzņēmumiem, 

tuvākā un tālākā reģionā, un iepazīstas ar potenciālajām profesijām un ražošanas procesiem, 

piemēram, EKO Getliņi, “Ādažu čipsi”, “Lāču maize”, “Salaspils-Rīgas HES”, A/S “Baltais”,  

“Pūres šokolādes muzejs”, A/S “Rūjienas saldējums”, Latvijas Nacionālā Opera un Balets, u.c. 

Skolā bibliotēkā pieejama informācija par izglītības iespējām Latvijas skolās, atvērto 

durvju dienām vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs. 

Vecākiem ir iespēja konsultēties karjeras izvēles jautājumos ar klases audzinātāju, skolas 

sociālo pedagogu  vai direktora vietnieku audzināšanas darbā. 

Visi 9.klašu absolventi turpina mācības vidusskolās vai profesionālas izglītības iestādēs. 

Pēdējā gadā vairāk absolventu izvēlējās profesionālās izglītības iestādes, piemēram, Rīgas 

Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu, Rīgas Tehnisko koledžu, Rīgas Stila un Modes 

profesionālā vidusskolu 
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4. attēls. Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības 

ieguves pa gadiem. 

 

 

 

5. attēls. Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības 

ieguves (kopsavilkums) 

 

Secinājumi: 

 Skolā tiek organizēti karjeras izglītības pasākumi, kuri sekmē izglītojamo turpmākās 

karjeras plānošanu. 

 Skola tiek uzkrata informācija par skolas absolventu tālākizglītību. 

 Skolai ir izstrādāta karjeras izglītības programma, tā saskaņota ar skolas audzināšanas 

programmu un mācību priekšmetu programmu saturu, ar karjeras izglītības programmu 

izglītojamie un viņu vecāki var iepazīties skolas mājas lapā. 
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Turpmākā attīstība: 

 Iesaistīt izglītojamos mācību un ārpusstundu aktivitātēs dzīves prasmju pilnveidei un 

pirmo profesionālo kompetenču ieguvei, sadarbībā ar uzņēmumiem un organizācijām. 

 Karjeras izglītības sadaļas pilnveide skolas mājas lapā. 

 Veicināt priekšmetu skolotāju un klašu audzinātāju sadarbību karjeras izglītības 

programmas satura realizēšanai. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

 

4.4.5.Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Mācību darbs norit, ievērojot skolēnu individuālās vajadzības. 

Skola, realizējot ne tikai vispārizglītojošu izglītību, bet arī ar mākslas un mūzikas 

programmas, piedāvājot aktīvu sporta dzīvi un plašas interešu izglītības iespējas, nodrošina 

attīstošu vidi katram izglītojamajam atbilstoši viņa vajadzībām. Domājot par atšķirīgām skolēnu 

interesēm un spējām un izvēlēm nākotnē, ar 2016./2017.m.g. no 7. līdz 9.klasei  Skola piedāvā 

eksakti un humanitāri virzītas vispārējās izglītības programmas. 

Katru gadu atbalsta personāls – logopēds un psihologs. 1.semestrī veic 1.klašu skolēnu 

izpēti un nosaka potenciāli talantīgākos skolēnus un skolēnus ar mācīšanās grūtībām. Tiek 

veiktas pārrunas ar vecākiem, ieteikts turpmākās rīcības plāns. 

Skolā mērķtiecīgi plāno un atbalsta izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu 

olimpiādēs, dažādos konkursos, viktorīnās, sporta sacensībās, projektos. Plānojot mācību darbu, 

pedagogi ievēro talantīgo vajadzības, iespēju robežās diferencējot mācību stundu darbu, strādājot 

gan konsultāciju laikā, gan fakultatīvajās nodarbībās un individuālajās un grupu nodarbībās.  

Katru mācību gadu izglītojamajiem ir labi sasniegumi dažādās mācību priekšmetu 

olimpiādēs (skatīt 17. attēlu), sporta sacensībās – basketbolā, tautas bumbā, vieglatlētikā, kā arī 

lietišķās mākslas konkursos un skatēs. Veiktajās pārrunās un aptaujās izglītojamie apliecina, ka 

viņiem tiek dota daudzveidīga iespēja piedalīties mācību priekšmetu projektos, konkursos un 

olimpiādēs, kā arī sporta sacensībās. Savus talantus, spējas un radošo potenciālu visu izglītības 

posmu izglītojamie regulāri attīsta un demonstrē skolas tradicionālos pasākumos Ziemassvētku 

muzikālajos uzvedumos, Mātes dienas lielkoncertos, 18.Novembra koncertā, Dzejas dienu 

pasākumos, Miķeļdienas gadatirgos, popielas konkursos, Pēdējā skolas zvana svētkos, sagādājot 

patiesu gandarījumu pasākuma dalībniekiem. Arvien labākus rezultātus Skolas izglītojamie 

uzrāda dažādās starpnovadu mācību olimpiādēs un konkursos, īpaši angļu valoda, skatuves runā, 

sākumskolā (skat.10.tabulu un 13.att.): 
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9. tabula 

 

 

6. attēls. Skolas sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 

 

Pedagogi, plānojot mācību stundu darbu, vērību velta gan talantīgo, gan izglītojamo ar 

mācību grūtībām, spējam un vajadzībām, piedāvājot diferencētus mācību pasākumus. 

Pēc nopietna sagatavošanās darba, sarunām ar pedagogiem, vecākiem, 6.klases skolēniem 

un sadarbojoties IKVD darbiniekiem ir uzsākta diferencēta izglītības programmu apguve no 

7.klases. 

Izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām ir pieejamas regulāras iknedēļas konsultācijas un 

papildus nodarbības dažādos mācību priekšmetos. Ir pieejams un zināms konsultāciju saraksts. 

Mācīšanās grūtību noteikšanai skolas psihologs veic izglītojamo kognitīvo spēju testēšanu.  

Mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu kopsavilkums

I II III A Valsts I II III A Valsts I II III A ValstsI II III A ValstsI II III A Valsts

2014./2015. 4 1 1 2 1 1

2015./2016. 1 1 1 1 5 2 3

2016./2017. 1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1

2017./2018. 2 1 1 3 4 1 2 1 1 2 1

2018./2019. 1 1 2 3 4 2 1 1 1

VISAS

I II III A Valsts I II III A Valsts I II III A Valsts I II III A Valsts 1.v 2.v 3.v 4.v Valsts Kopā vienā m.g.

2014./2015. 2 1 2 3 2 5 5 7 3 0 20

2015./2016. 1 1 1 1 1 2 1 3 4 3 9 8 8 1 29

2016./2017. 1  2 4 2 1 5 2 4 5 12 13 0 34

2017./2018. 1 1 1 2 2 6 4 8 11 8 8 1 36

2018./2019. 1 1 1 2 1 3 2 1 16 2 7 7 12 28

Latviešu val.un Matemātika Angļu val. Krievu valoda Vēsture, sociālās 

Ģeogrāfija Vizuālā māksla Mājturība Sākumskola Kopā
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Ievērojot testēšanas rezultātus, tiek nodrošināts atbalsts ikdienas mācību procesā, regulārajos 

skolas un valsts pārbaudes darbos. Skolotāji uzsver, ka skolas atbalsta personāls aktīvi un 

kvalitatīvi sniedz atbalstu izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās. 

Skolas atbalsta personāls ir brīvi pieejams gan izglītojamajiem un viņu vecākiem, gan 

skolotājiem. 

Sociālais pedagogs sadarbībā ar klašu audzinātājiem apzina izglītojamo psiholoģiskās un 

sociālās vajadzības, kontrolē mācību stundu apmeklējumu, sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, 

regulāri organizē preventīvos pasākumus sadarbībā ar citu institūciju darbiniekiem, piemēram, 

pašvaldības policijas inspektori, Garkalnes novada sociālo dienestu, bāriņtiesu u.c., un 

sadarbojas, risinot konkrētus gadījumus. Sociālā pedagoga produktīvā darba rezultātā pēdējā  

gada laikā nav bijusi nepieciešamība izmantot minēto institūciju atbalstu un palīdzību 

konfliktsituāciju risināšanai. 

Skolas psihologs piedāvā individuālās konsultācijas izglītojamajiem un viņu vecākiem un 

nodrošina palīdzību klašu audzinātajiem, gan izstrādājot adaptācijas nodarbības klases izpētei un 

saliedētībai, gan analizējot rezultātus. 

Logopēdi sniedz specifisku palīdzību bērniem līdz 4. klasei, sadarbībā ar citiem skolas 

atbalsta personāla speciālistiem piedalās lēmumu pieņemšanā. Logopēda darbu raksturo 

13.tabula: 

10. tabula.  Logopēdijas nodarbībās 

habilitēto skolēnu skaits 

 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018 20182019. 

Habilitēti 7 11 3 15 

FT (fonētiski traucējumi – 

tikai skaņu kropļojums) 
0 0 0 0 

Rakstīšanas un lasīšanas 

traucējumi uz 

FN(fonemātiskās 

nepietiekamības) pamata 

6 8 3 6 

Rakstīšanas un lasīšanas 

traucējumi uz FFN ( 

fonētiski sistēmas 

nepietiekamas attīstības) 

pamata 

1 3 0 3 

 

Pedagogi un atbalsta personāls izvērtē piemērotos atbalsta pasākumus un plāno 

turpmāko atbalsta pasākumu piemērošanu, pamatojoties uz izglītojamo izpēti un diagnostiku.  

Skola informē un sniedz padomus vecākiem, kā palīdzēt savam bērnam mācīšanās 

procesā. Katru mēnesi, izmantojot sistēmas e-klase sniegtās iespējas, elektroniski tiek apkopotas 

ziņas par izglītojamo mācību sasniegumiem un kavējumiem un informēti vecāki.  
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Skolā ir apzinātas iespējas un veikta gan iekšēja, gan ārēja diferenciācija. 

 

11. tabula. Skolas nodrošinātā mācību 

darba diferenciācija 

                                                                                  atbilstoši skolēna spējām un 

talantiem 

Mācību darba diferenciācijā  

talantīgākajiem skolēniem 

Mācību darba diferenciācija  skolēniem ar 

mācību grūtībām 

 skolas „Zinību konference” maijā 

 kaligrāfijas konkurss latviešu un 

krievu valodā 

 kārtīgāko dienasgrāmatu konkurss 

1.-4.kl. 

 kārtīgāko pierakstu konkurss 5.-9.kl. 

 individuālās un grupu nodarbības 

mācību priekšmetā 

 skolas 1.līmeņa olimpiādes un 

konkursos 

 novadu 2.līmeņa olimpiādes un 

konkursos un valsts 3.līmeņa 

olimpiādes un konkursi 

 koncerti skolā, k/c‘Berģi”, Bīriņu 

pilī 

 izstādes 

 fakultatīvajās nodarbībās un 

pulciņos – vācu valodā, datorikā, 

matemātikā, krievu valodā, teātra, 

sporta u.c. 

 atšķirīgu mācību uzdevumu izpildē 

stundās 

 mākslas profesionālais virzienā 

 mūzikas profesionālais virzienā 

 

 atbalsta personāla pieejamība - 

psihologa ieteikumu ievērošana 

mācību procesā 

 atgādņu veidošana un izmantošana 

mācību procesā un pārbaudes darbos 

 papildus laika nodrošināšana 

pārbaudes darbos 

 atšķirīgi mācību uzdevumi 

 iknedēļas konsultācijas 

 konsultācijas rudens un pavasara 

brīvdienās 

 mācību gada pagarinājums 

 nodarbības ar logopēdu 

 pārrunas pie psihologa un/vai 

sociālā pedagoga 

 regulāra sociālā pedagoga 

apmeklējumi (reizi nedēļā / katru 

dienu – pēc nepieciešamības) 

 individuāls mācību darba plānojums 
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Secinājumi: 

 Skolā pastāv noteikta kārtība, kādā pedagogi strādā ar talantīgajiem skolēniem, un 

izglītojamajiem, kuriem mācīšanās grūtības. 

 Izglītojamajiem tiek nodrošināta iespēja piedalīties visdažādākajos pasākumos, 

olimpiādēs, konkursos un skatēs. 

 Skolas atbalsta personāls darbojas kvalitatīvi un nodrošina nepieciešamo palīdzību gan 

skolēniem, gan vecākiem, gan skolotājiem. 

Turpmākā attīstība: 

 Pilnveidot ikdienas mācību procesu, lai talantīgajiem izglītojamajiem sniegtu plašākas 

iespējas padziļināt savas kompetences starpdisciplinārajās jomās. 

 Izglītot skolotājus par mācību procesa diferenciācijas un individualizācijas iespējām, 

īstenojot kompetenču pieeju izglītībā. 

 

Vērtējuma līmenis  - ļoti labi 

 

4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

  

Skola neīsteno programmu izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām, tomēr skola veic 

izglītojamo mācīšanās spēju testēšanu un nodrošina atbalstu. 

 

4.4.7.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. 

 

Skola regulāri informē vecākus par veikto darbu – par mācību satura un procesa 

jautājumiem, ārpusstundu pasākumiem un skolas vērtībām – skolas padomē, vecāku sapulcēs. 

Sniegtā informācija ir savlaicīga, regulāra, lietderīga – to  atzinuši 93% vecāku. 

 Kaut arī lielākā daļa vecāku regulāri sadarbojas ar skolu, vecāku līdzatbildība savu bērnu 

mācīšanās, savstarpējo attiecību, uzvedības normu ieaudzināšanā reizēm varētu būt kvalitatīvāka. 

Skolā ir sava kārtība, kādā vecāki var iesniegt savus ierosinājumus, izteikt vēlmes, 

priekšlikumus par dažādiem ar skolas darbu saistītiem jautājumiem: e-klase,mājas lapa, Skolas 

padome, vecāku sapulces, pieņemšanas, anonīmo ierosinājumu pastkasti u.c. Klašu vecāku 

sapulcēs izteiktie ierosinājumi tiek apspriesti Skolas padomē, savukārt iebildumi analizēti un 

pieņemti kolektīvam saistoši lēmumi administrācijas sēdēs. Skolas padomei ir izstrādāts 

reglaments, kurā noteikts sastāvs un kompetence. Skolas padomes sastāvā vecāku pārstāvji ir 
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vairākumā. Padomes vadītājs ievēlēts no vecāku pārstāvju vidus. Vecāku pārstāvji izstrādā un 

iesniedz priekšlikumus par skolas ikdienas darbību. 

92% vecāku atzīst, ka skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par izglītojamo 

sasniegumiem, sekmēm un kavējumiem (dienasgrāmatas papīra formātā 1.-4.klasei (skolas 

padomes lēmums), e-klase, ikmēneša izdrukas par izglītojamo sasniegumiem un kavējumiem, 

vēstules, pateicības, atzinības). No e-klases regulāri informāciju iegūst vairāk nekā 81% vecāku.  

Skolai ir sava mājas lapa. Tajā regulāri tiek ievietota informācija par mācību un 

ārpusstundu darbu, nodrošinot informācijas un viedokļu apmaiņu. 

Skolā regulāri tiek organizēta informācijas apmaiņa klašu vecāku sapulcēs, vecāku dienās 

(2 reizes gadā). Nākamā mācību gada pirmklasnieku vecāku sapulce notiek jūnijā – iepazīšanās 

ar skolu, tās kārtību, noteikumiem, interešu izglītības un ārpusstundu piedāvājumu, vecāku 

pienākumiem saistībā ar skolu. Šajā tikšanās reizē vecāki tiek iepazīstas arī ar 1.klašu 

audzinātājām, atbalsta personālu un administrāciju. Atkārtota sapulce notiek augustā vai 

septembrī. Septembra pirmajās nedēļās tiek organizētas klašu sapulces. Pirmajā semestrī skolas 

administrācija organizē sapulci 9.klašu skolēnu vecākiem par valsts pārbaudes darbu 

noteikumiem un prasībām izglītības dokumentu iegūšanai. Risinot problēmsituācijas, lai 

pieņemtu optimālu un efektīvu lēmumu, skolas vadība organizē noteiktas klases vecāku sapulci, 

kurā piedalās skolas vadība, pedagogi un atbalsta personāls. 

Skolā izveidojusies jauna sadarbības forma darbā ar vecākiem – sociālais pedagogs kopā 

ar klašu audzinātāju organizē attīstības sarunas, kurās piedalās klases audzinātājs, izglītojamais, 

viņa vecāki, nepieciešamības gadījumā kāds no administrācijas. Daudzi klašu audzinātāji 

organizē pasākumus, kuros piedalās izglītojamie kopā ar vecākiem,- svētkus, sporta un talkas 

dienas u.c. 

Regulāri vecākiem tiek organizētas izglītojošas tikšanās ar skolas speciālistiem, koncerti 

svētkos. 

Apzinot izglītojamos, kuriem ir mācīšanās grūtības vai socializācijas grūtības, atbalsta 

personāls un skolas administrācija individuāli tiekas ar šo izglītojamo vecākiem. 

Nepieciešamības gadījumā skola organizē starpinstitucionālas sanāksmes. 

 

Secinājumi: 

 

 Skola analizē un ņem vērā vecāku viedokli, risina visas izglītojamo vecāku aktualizētās 

problēmas. 
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 Izglītojamo vecāki akceptē skolas kārtību, iekšējos kārtības noteikumus un Skolas 

padomes pieņemtos lēmumus, līdzatbildīgi iesaistās skolas un klases dzīvē. 

 Aktīva vecāku padome. 

Turpmākā attīstība: 

 

 Piedāvāt jaunas sadarbības formas darbā ar vecākiem, izmantojot neformālās un interešu  

izglītības iespējas. 

 Vecāku līdzdalības iespēju apzināšana izglītojamo mācīšanās motivācijas 

paaugstināšanai. 

 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

 

4.5.Iestādes vide 

4.5.1.Mikroklimats 

 

Daudzu gadu garumā skolas kolektīvs strādājis, lai veicinātu skolēnu piederības apziņu 

un lepnumu par savu skolu un radītu mikroklimatu, kurā visiem patīkami uzturēties.  Skolā ir 

savstarpēju sadarbību veicinoša vide. Gandrīz visi izglītojamie atzīst, ka viņiem patīk skolā. Šim 

apgalvojumam piekrīt arī vecāki. Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas skolēni viennozīmīgi 

ir savas skolas patrioti. To redzam un izjūtam gan ikdienā, gan mācību procesa, gan ārpusstundu 

darbā un pasākumos. Skolēni ar lepnumu, viesojoties citās skolās un valstīs stāsta par savu skolu. 

Skolēniem ir iespēja salīdzināt mūsu skolas vidi, Skolas darbinieku un vienaudžu attieksmi, 

pasākumu organizāciju ar citām izglītības iestādēm un vienmēr patīkami uzklausīt skolēnu 

atzinību par savu skolu. 

Skolas darbinieki un skolēni veido Skolas tēlu sabiedrībā, organizējot Skolā pasākumus, 

informējot par skolēnu sasniegumiem dažādās jomās, kā arī piedaloties Garkalnes un citu novadu 

rīkotajos pasākumos.  

Skolā ir izveidojušās stabilas tradīcijas – 1.Septembris, pirmklasnieku Apliecības svētki, 

Skolotāju diena, Valsts svētku svinēšana, Barikāžu piemiņas ugunskurs un  pasākumi, 

Ziemassvētku pasākumi, labdarības pasākumi, Pēdējais zvans, izlaidumi,  u.c. – veicinot 

lepnumu par skolu. Skolas tradīcijas tiek izkoptas, ieviešot jauno, bet nezaudējot skolai 

raksturīgo. 

Skolas organizētie pasākumi saturiski un žanriski ir ļoti daudzveidīgi. 
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Skolā tiek sekmēta pozitīva sadarbības vide, vienlīdzība un taisnīgums, uzmanīga 

attieksme un iecietība vienam pret otru. Izglītojamie jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, 

nacionālās un reliģiskās piederības. Daudzi izglītojamo vecāki aptaujās atbild, ka izvēlējusies šo 

skolu labās slavas un nepiespiestās atmosfēras dēļ. Skolā bieži ciemiņi ir absolventi, kuri saka 

paldies par izpratni, atsaucību un ieinteresētību. 

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām skolā ir demokrātiski izveidoti un pieņemti iekšējās 

kartības noteikumi, ar kuriem tiek iepazīstināti klases stundās katra mācību gada sākumā un pēc 

nepieciešamības pārrunāti arī mācību gada laikā. 

Problēmsituāciju konstatēšana primāri notiek ar klases audzinātāju palīdzību. To 

risināšanai tiek piesaistīti vai nu Atbalsta personāla speciālisti, vai Skolas administrācija, kas 

lemj par nepieciešamo rīcību, lai pēc iespējas ātri un pilnvērtīgi sniegtu atbalstu izglītojamajam 

un informāciju bērna ģimenei, ja tas ir nepieciešams. 

Skolas mājas lapā http://berguskola.lv  atrodama visa ar skolu saistīta informācija. 

Pedagogi lieto vienotu datu bāzi e-klasē.  

Skolā ir dežurants - sargs. Attieksmē pret apmeklētājiem skolas personāls ir laipns un 

korekts. Ir noteikta kārtība, kādā skolā ierodas un uzturas nepiederošas personas. 

Pedagogu un izglītojamo attiecību pamatā ir savstarpēja cieņa, izpalīdzība un labvēlība. 

97% izglītojamo apgalvo, ka jūtas skolā droši. Skolā ir izveidota sistēma konfliktsituāciju 

risināšanā. Problēmsituāciju risināšanā iesaistās skolas sociālais pedagogs, psihologs, klases 

audzinātājs un izglītojamā vecāki. 

Skolas vadība atbalsta iniciatīvu un ir ieinteresēta pedagogu sasniegumos, kā arī informē 

kolektīvu par izglītojamo un pedagogu sasniegumiem. 

Secinājumi: 

 

 Skolā ir pozitīvs mikroklimats, kas virza uz katra izglītojamā spēju un talantu attīstību.. 

 Skolā tiek koptas un iedibinātas tradīcijas, kas saliedē un veicina piederības sajūtu skolai. 

 Skolai ir labs novērtējums sabiedrībā. 

Turpmākā attīstība: 

 Attīstīt izglītojamo, pedagogu un vecāku piederības sajūtu skolai ar dažādu formālās, 

neformālās un interešu izglītības aktivitātēm. 

 Turpināt apkopot skolas vēstures materiālus un veidot skolas muzeju. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 
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4.5.2.Fiziskā vide un vides pieejamība 

 

Skola izvietota vairākās ēkās. Skolas ielā 14. mācās daļa sākumskolas bērni, Skolas ielā 8.  

mācās sākumskolas un pamatskolas bērni. 

Skolā ir funkcionāli un estētiski sakārtota vide, kabineti un klases apgādāti ar piemērotām 

mēbelēm un iekārtām, telpas daļēji atbilst sanitārajām normām. Ir atsevišķas telpas atbalsta 

personālam, darba telpa pedagogiem.  

Katru gadu tiek veikti kosmētiskie remonti, skola ir apzaļumota un noformēta ar 

izglītojamo darbiem. Atbildīgais personāls seko, lai telpas būtu uzkoptas, tualetēs būtu ziepes, 

papīra dvieļi, papīrs. Tehniskā personāla darbs organizēts tā, lai vairākas reizes dienā 

dežūrrežīmā tiktu veikta uzkopšana gaiteņos, katru stundu – uzkopšana tualetēs. Skolas vide ir 

tīra un sakopta. 

Tā kā ar katru mācību gadu izglītojamo skaits pieaug, skolas telpas fiziski nespēj 

nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu. 2014.gadā Garkalnes novada dome izsludināja projekta 

konkursu jaunai skolai. 2017.gada pavasarī tika uzsākta jaunās skolas celtniecības process, lai 

2019.gadā visus iepriecinātu jaunās skolas ēka. 

Nav konstatēti higiēnas un sanitāro normu pārkāpumi. 

 

Skolas apkārtne tiek uzturēta tīra un kārtīga.  

Atzinumi darbības turpināšanai 

12. tabula. 

Adrese Atzinums Izsniegšanas datums 

Skolas iela 8 

Skolas iela 14 

Valsts Ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta Rīgas 

reģiona pārvalde. 

Pārbaudes akts Nr.22/8-

181-373 

25.03.2013. 

Skolas iela 8 

Skolas iela 14 

Valsts Ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta Rīgas 

reģiona pārvalde. 

Pārbaudes akts Nr.22/8-

181-194 

27.02.2014. 

Skolas iela 14 Valsts Ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta Rīgas 

reģiona pārvalde. 

Pārbaudes akts Nr.22/8-

3.8.1./474 

29.04.2016. 

Skolas iela 14 Valsts Ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta Rīgas 

reģiona pārvalde. 

02.06.2016. 
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Pārbaudes akts Nr.22/8-

3.8.1./581 

Mediķu iela 4 Valsts Ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta Rīgas 

reģiona pārvalde. 

Pārbaudes akts Nr.22/8-

3.8.1./582 

02.06.2016. 

Skolas iela 8 LR veselības inspekcija 

Kontroles akts 

Nr.00177613 

23.04.2013. 

Skolas iela 14 LR veselības inspekcija 

Kontroles akts 

Nr.00199913 

09.05.2013. 

Skolas iela 8 LR veselības inspekcija 

Kontroles akts 

Nr.00065214 

05.02.2014. 

Skolas iela 14 LR veselības inspekcija 

Kontroles akts 

Nr.00135614 

20.03.2014. 

Skolas iela 8 

Skolas iela 14 

LR veselības inspekcija 

Kontroles akts 

Nr.00187716 

12.04.2016. 

Mediķu iela 4 LR veselības inspekcija 

Kontroles akts 

Nr.00564616 

01.11.2016. 

Skolas iela 14 Būvniecības valsts 

kontroles birojs 

Atzinums Nr.4-2.1-2017-

73-4502 

15.12.2017 

Skolas iela 8 Pārtikas un veterinārais 

dienests I-330 

13.05.2019 

Skolas iela 8 Arhīvu inspekcija 

LNA-4.4.1 

27.10.2017. 

Skolas iela 14 Valsts Ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta Rīgas 

reģiona pārvalde. 

Pārbaudes akts Nr.22/8-

3.8.1./647 

25.05.2018 

Skolas iela 8 Valsts Ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta Rīgas 

reģiona pārvalde. 

Pārbaudes akts Nr.22/8-

3.8.1./553 

03.05.2018 

Skolas iela 8 LR  Veselības inspekcija 

Kontroles akts Nr. 

00571018 

31.10.2018 

Skolas iela 8 Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcija, 

akts nr.5.4-11240 

20.10.2015 
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Skolas iela 8 Izglītības kvalitātes valsts 

dienests 

Pārbaudes akts nr.148/10 

18.04.2018 

Skolas iela 8 Izglītības kvalitātes valsts 

dienests 

Pārbaudes akts nr.143/02 

19.11.2014 

Skolas iela 8 Pārtikas un veterinārais 

dienests ,protokols nr.80-

20-10144. 

Nr.80-20-10145 

22.01.2020 

Skolas iela 8 Veselības inspekcija, 

kontroles akts nr.00430020 

25.09.2020 

 

 

 

 

Secinājumi: 

 

 Skolas telpu kārtības un  tīrības uzturēšana ir organizēta un pārraudzīta, tajā piedalās gan 

skolas darbinieki, gan izglītojamie. 

 Skolas mācību un audzināšanas procesā tik izmantota plašā skolas teritorija – dabas zaļā 

zona. 

 Ciešā sadarbībā ar Pašvaldību tiek pastāvīgi veikta Skolas vides pilnveidošana. 

Turpmākā attīstība: 

 Ir nodots jaunais skolas sākumskolas korpuss, ar plašu ēdamzāli un sporta zāli. Visas 

telpas atbilst jaunajiem normatīvajiem dokumentiem. 

 Vecās skolas ēkas kapitālais remonts. 

Vērtējuma līmenis –ļoti labi 

 

 

4.6.Skolas resursi 

 

4.6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Skola iespēju robežās nodrošina visas programmu īstenošanai nepieciešamās telpas, kā 

arī materiāltehniskos resursus, taču, ņemot vērā straujo tehnoloģisko attīstību, mācību kabinetu 

materiāltehniskais aprīkojums tikai daļēji atbilst mācību procesa realizēšanas vajadzībām. Skola 

izvietota divās ēkās – Skolas ielā 8 un Skolas ielā 14. Telpas tiek izmantotas racionāli. Ir 
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izstrādāts telpu noslogojuma grafiks un lietošanas noteikumi mācību stundām un ārpusstundu 

pasākumiem. 

Telpu aprīkojums un pārējie materiāltehniekie resursi ļauj realizēt licencētās izglītības 

programmas. Skolā katrā klasē ir projektors ar nolaižamu ekrāna mehānismu un dators,  4 

interaktīvās tāfeles, datorklase. Datorkabinetā ir  16 datori, kas ir nodrošināti ar Windows 10 

PRO, Intel Pentium 2,8 Ghz procesoru datoriem, kas ir optimāli, lai darbotos ar ofisa 

programmatūru un interneta pārlūkprogrammām. Kabinets ir pieejams izglītojamajiem un 

pedagogiem pēc noteikta grafika, lai varētu realizēt mācību darbā nepieciešamo, veidojot 

projektu darbus, referātus. 

Pedagogiem ir iespēja izveidot VPN savienojumu ar skolas tīklu un piekļūt darba 

datoriem. 

Abās skolas ēkās ir interneta pieslēgums. 

Visi izglītojamie nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un internets 

pieejams bibliotēkā. Skolas bibliotekāre, pēc metodisko komisiju ieteikuma un katru gadu 

pilnveidota izmantojamās literatūras saraksta, iepērk  pedagoģisko un metodisko literatūru, kā 

arī daiļliteratūru. Regulāri notiek fonda pārskatīšana un atjaunošana. Visas mācību grāmatas, 

kuras nepieciešamas mācību procesam, nodrošina skola. Atsevišķos mācību priekšmetos, pēc 

metodisko komisiju ieteikuma, tiek iegādātas arī darba burtnīcas. 92% izglītojamo uzskata, ka 

skolas bibliotēkā atrodama pietiekami plaša mācībām nepieciešamā informācija. Bibliotēkas 

darbu nodrošina Latvijas bibliotēku informācijas sistēma “Skolu Alise”.  

Skola abonē mācību darbam nepieciešamos preses izdevumus, papildina daiļliteratūras 

un pedagoģiskās literatūras fondus. 

Skolas budžetu nodrošina valsts mērķdotācija pedagogu darba algām, pašvaldības 

finansējums skolas atbalsta personāla darba samaksai, finansējums skolas uzturēšanai, kā arī  

daļējs finansējums interešu izglītībai, fakultatīvajām nodarbībām, profesionālās ievirzes 

programmām mūzikā un mākslā.  Ar 100% pašvaldības finansējumu tiek nodrošināta skola 1.-4. 

klašu pagarinātā dienas grupa līdz plkst.19.00. Finanšu līdzekļus skola izlieto normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. To aprite un uzskaite tiek veikta Garkalnes novada Domē. 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Kopējais finansējums mācību grāmatu iegādei: 

 

 

2013.gadā – 5100 Ls 

2014.gadā – 5539 EUR 

2015.gadā – 5829 EUR 

2016.gadā – 5829 EUR 

2017.gadā – 8500 EUR 

2018.gadā – 11000 EUR 

 

Mācību priekšmetu Kabinetu vadītāji un MK vadītāji iesniedz pieteikumus materiāli 

tehniskās bāzes pilnveidei. Atbildīgās personas skolā veic materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti, 

laicīgi konstatē bojājumus un novērš tos. Katram skolas darbiniekam ir iespēja iepazīties ar 

materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti, kā arī ir organizēta piekļuve to izmantošanai mācību procesā. 

Māteriāltehniskā bāze katru gadu tiek papildināta par pašvaldības finansējumu. 

Skolā darbojas e-klase. Mājturības un tehnoloģiju kabineti aprīkoti atbilstoši 

normatīvajos aktos noteikto prasību izpildei. 

 

 

 

Secinājumi: 

 Skolai piešķirtie finanšu resursi tiek izlietoti mērķtiecīgi un racionāli 

 Skolas bibliotēkā bagātīgs mācību, pedagoģiskās un daiļliteratūras klāsts 

 Sadarbībā ar Pašvaldību nepārtraukti tiek pilnveidota Skolas materiāltehniskā bāze. 

Turpmākā attīstība: 

 Regulāri atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi atbilstoši mācību un audzināšanas 

procesa vajadzībām. 

 Izveidots  skolas muzejs 

 Mūzikas nodarbībām paredzētās telpas  ir aprīkotas ar skaņas izolāciju. 

 

Vērtējuma līmenis – labi 
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4.6.2. Personālresursi 

 

Skolā nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. 

Skolā ir ļoti maza kadru mainība, to nosaka skolas labvēlīgais sociāli psiholoģiskais mikroklimats 

un iespēja darbiniekus nodrošināt  ar slodzēm. Skolā ir daudz jauno pedagogu. 

Skolā strādā 76 pedagoģiskie darbinieki. Skolas pedagoģisko darbinieku izglītība un 

kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. 35 pedagogiem ir maģistra grāds, no tiem 6 

pedagogiem divi maģistra grādi.  Piedaloties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanā, 1 pedagogs saņēmis 4.pakāpi, un 23 pedagogi ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi. 

Skolā strādā profesionāli pedagogi, kuri ir orientēti uz nepārtrauktu savas kvalifikācijas 

paaugstināšanu un radošu darbību. Skolā tiek organizēti tālākizglītības kursi, lai veidotu 

pedagoģiskā kolektīva vienotu pieeju mācību un audzināšanas darbam. Iegūtās zināšanas tiek 

attīstītas, strādājot atbilstoši skolas pamatvērtībām. Pedagogu metodisko komisiju sēdē pedagogi 

dalās pieredzē par kursos gūtām atziņām. Visus plānotos kursus apmaksā Garkalnes novada 

Dome. 

Visu darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas noteiktas darbinieku amata 

aprakstos. Skolā ir izveidotas MK, darbojas Metodiskā padome. Pedagogi individuāli un kopā ar 

MK piedalās skolas darba vērtēšanā un tālākās darbības plānošanā. No 2015./2016.m.g. skolas 

darbs mācību gada noslēgumā tiek vērtēts pedagogu un administrācijas individuālajās sarunās. 

Pedagogi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbību saistītās aktivitātēs gan skolā, gan 

ārpus skolas. 1 ir mentors. Pedagogi vada pedagoģisko praksi Latvijas Universitātes un Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas studentiem. 

Skolā strādā atbalsta personāls: psihologs, sociālais pedagogs, 1 logopēdi un 1 medmāsa. 

(kopā 4 likmes, kuras finansē gan no valsts, gan no pašvaldības budžeta). 

Skolas bibliotēkas darbu nodrošina 1 bibliotekāre. Skolā ir noteikta kārtība, kā pedagogi 

mācīšanās procesā var iesaistīt atbalsta personālu un kā izglītojamie un vecāki var saņemt atbalsta 

personāla palīdzību un konsultācijas. Atbalsta personāla darbinieku pienākumi un atbildības 

jomas ir noteiktas darba līgumos. Skola daļēji ir nodrošinājusi ar nepieciešamajām telpām, ir 

noteikts atbalsta personāla darba laiks. 

Skolā ir 17 tehniskie darbinieki. 
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Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 

13. tabula. 

Akreditējamā izglītības 

programma 

Pedagogu skaits 

akreditējamā izglītības 

programmā 

Pedagogu skaits, kuri ir 

piedalījušies profesionālās 

kompetences pilnveidē 

atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām 

Vispārējas izglītības 

programmas 
50 50 

Profesionālās ievirzes 

programmas 
21 21 

 

Secinājumi: 

 Skolā ir izstrādāts un tiek īstenots pedagogu profesionālās pilnveides plāns un sadarbībā 

ar profesionālās izglītības iestādēm cilvēkresursu attīstības plāns.. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Praktizēt jaunu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides formu īstenošanu 

izglītības kvalitātes nodrošināšanai. 

 Pilnveidot pedagogu pieredzes apmaiņas sistēmu. 

Vērtējuma līmenis: ļoti labi 

 

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas pašvērtēšanas process ir nepārtraukts, notiek visos līmeņos, pašvērtēšanas sistēma 

ir strukturēta un plānota. Pašvērtēšanā izmanto dažādas metodes un formas: anketēšanu, SVID 

analīzi, skolēnu līdzpārvaldes, Skolas padomes un pedagoģiskās padomes izvērtējumu, darba 

grupu sanāksmes dažādos skolas darba līmeņos, nosakot skolas darba stiprās un tālākās attīstības 

vajadzības. Pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. 

Kā galvenā darba kvalitātes pārraudzības forma tiek izmantota paškontrole un 

pašvērtējums. Skolas vadība sistemātiski un mērķtiecīgi organizē un īsteno kontroli un vērtēšanu 

visos skolas darbības aspektos, kā arī izvērtē savu ieguldījumu pašvērtēšanas organizēšanā, 

vadīšanā un pārraudzīšanā. Vērtēšanas rezultātus izmanto tūlītējam darbam vai iekļauj skolas 

attīstības plānā tālākai realizēšanai. 

Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas veicina visu darbinieku, skolēnu un vecāku  

iesaistīšanos pašvērtēšanā. Izvērtējot mācību gada prioritātes, skolas direktore ar direktora 

vietniekiem organizē individuālas gada noslēguma sarunas ar pedagogiem, sarunu rezultātus ņem 

vērā, plānojot tālāko darbu. Mācību gada sākumā skolas direktore organizē attīstības sarunas ar 
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vietniekiem un aktualizē skolas direktoru vietnieku uzdevumus, realizējot mācību gada 

prioritātes. Regulāri tiek uzklausīti pedagogu un darbinieku viedokļi, veiktas pārrunas, saņemti 

ierosinājumi. Skolā nevairās no sarežģītu un problemātisku jautājumu risināšanas. Pašvērtēšanā 

konstatētās skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus personāls zina un izmanto, 

plānojot turpmāko darbu. 

Ar pašnovērtējuma ziņojumu iepazīstina skolēnu līdzpārvaldi, darbiniekus, Skolas 

padomi un saskaņo ar Garkalnes novada domi. Pašnovērtējuma ziņojums ievietots skolas mājas 

lapā. 

Šobrīd tiek realizēts Skolas attīstības plāns 2014. – 2018.gadam. Skolas attīstības plāns 

veidots, izmantojot “Skolu vērtēšanas un attīstības plānošanas rokasgrāmatas” kritērijus un 

uzbūvi. Veidojot skolas attīstības plānu, ņemts vērā iepriekšējā vērtēšanas procesā secinātais. 

Attīstības plāna izstrādes procesā piedalījušies Skolas padome, pedagoģiskā padome un 

skolēnu līdzpārvalde. 

Skolas attīstības plāns veidots trīs posmos: 

 Skolas darbības analīze. Šajā posmā attīstības plāna izstrādē iesaistītās puses 

izvērtējušas skolas līdzšinējo darbu, izmantojot SVID analīzes, interviju, anketēšanas 

metodi. Noskaidrotas skolas stiprās puses, pilnveidojamās jomas, kā arī ārējās skolas 

iespējas un draudi. 

 Prioritāšu izvirzīšana tālākai skolas darbības plānošanai un īstenošanai. Šajā posmā 

izvērtēta SVID analīzes rezultātā iegūtā informācija un plānotas iespējamās skolas 

perspektīvās attīstības prioritātes. 

 Skolas attīstības plāna izstrāde. Šajā posmā informācija apkopota un izmantota 

attīstības plāna  veidošanā. 

Attīstības plāns ir pārdomāts un reāls. Tas ietver attīstības prioritātes, to realizācijai 

noteikti termiņi, nozīmētas atbildīgās personas. 

Plāns ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm. 

Katra mācību gada darba plānu veido, ņemot vērā sasniegtā analīzi un pamatojoties uz 

skolas attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm. 

 

Stiprās puses: 

 Skolā notiek sistemātisks un demokrātisks darba izvērtēšanas un plānošanas process. 

 Individuālās sarunas mācību gada noslēgumā kā darba analīzes forma. 

 Attīstības sarunas mācību gada sākumā ar direktoru vietniekiem kā darba plānošanas 

forma. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veidot uz skolas sasniegumiem definētu skolas darba pašvērtējumu un attīstības plānu, 

tajā mērķtiecīgi izmantojot kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

 

4.7.2.Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Skolā ir reglamentējošie dokumenti, demokrātiski izstrādāti un apspriesti, tos akceptējot, 

iespēju robežās ņemti vērā gan izglītojamo, gan vecāku, gan pedagogu priekšlikumi. Dokumenti 

atbilst normatīvo aktu prasībām. Kolektīvs tiek informēts par spēkā esošajiem ārējiem 

normatīvajiem dokumentiem, izmaiņām. 

Darbiniekus, dažāda līmeņa vadītājus pieņem darbā likumdošanā noteiktajā kārtībā, 

ņemot vērā viņu kvalifikāciju un skolas vajadzības. Vadītāju pienākumi noteikti amatu aprakstos. 

Skolas vadības struktūra un atbildības jomas ir zināmas pedagogiem, izglītojamajiem, 

vecākiem. Vecāki ir informēti, kā sazināties ar skolas vadību un atbalsta personālu, šī informācija 

ir atrodama arī skolas mājas lapā. Gandrīz visi pedagogi uzskata, ka skolas vadība ir ieinteresēta 

skolas darbā, atvērta ierosinājumiem un priekšlikumiem darba uzlabošanai. Gandrīz visi 

pedagogi piekrīt, ka tiek atbalstītas viņu idejas un iniciatīva. Vadība iespēju robežās tos realizē. 

Skolas direktors sadarbojas ar izglītojamo līdzpārvaldi un skolas padomi. Skolas direktors plāno, 

organizē, un vada skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. 

Administrācija konsultējas ar kolektīvu, bet uzņemas atbildību un cenšas kvalitatīvi pildīt 

tai uzticētos pienākumus.  

Ik nedēļu notiek skolas administrācijas sēdes, kurās tiek izvērtēta iepriekš pieņemto 

lēmumu izpilde. Sēdes tiek protokolētas. Visiem ir pieejama informācija par skolas darbu: 

informatīvās sanāksmes, pedagoģiskās sēdes, informācijas stendi, e-pasts, mājas lapa, e-klase, 

mutiska informācija. 

Skolā darbojas Metodiskā padome, kuru vada direktora vietniece izglītības jomā un kura 

ietilpst MK vadītāji. MK vadītāji kvalitatīvi veic savus pienākumus, nodrošinot saikni ar 

skolotājiem savos mācību priekšmetos. Pedagogu darba slodzes sadalītas, ievērojot kvalifikācijas 

rādītājus un pieredzi, un noteiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Skolas sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, kuri iesaistās skolai svarīgu problēmu 

risināšanā. Skolas padomē  iesaistītie vecāki ir ieinteresēti skolas dzīves jautājumu risināšanā.  

Skola rūpējas par savu tēlu sabiedrībā. 
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Stiprās puses: 

 Līdzatbildīga un demokrātiska skolas pārvaldība. 

 Popularizēta skolas pieredze sabiedrībā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu personāla pārvaldību, meklēt jaunas 

metodes un formas kvalitatīvas skolas vadības darba realizēšanai. 

 Metodiski apkopot līdzšinējo skolas vadības darba pieredzi. 

 

Vērtējuma līmenis – labi 

 

 

 

 

 

 

                                       4.7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Skola ir atvērta sabiedrībai – tajā notiek dažādi pasākumi un projekti, kuros iesaistās arī 

citu skolu izglītojamie, Garkalnes novada iedzīvotāji, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, viesi no 

ārzemēm. Skolā pieredzes apmaiņā ierodas Latvijas izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi.  

Skolai ir regulāra, lietišķa, abpusēji ieinteresēta sadarbība ar Garkalnes domes struktūrām 

– Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, Upesciema Dienas centru, Pašvaldības policiju – sadarbība vērsta 

uz pamatdarbības nodrošināšanu. 

Sadarbība ar domi skolas budžeta veidošanā un skolas darbības nodrošināšanā ir abpusēji 

ieinteresēta. 

Skola sadarbojas ar augstskolām – Latvijas Universitātes, Latvijas Sporta akadēmijas, 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu-, nodrošinot prakses vietas studentiem, 

piedaloties dažādās konferencēs u.c.  

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas kolektīvs sadarbojas ar skolām Igaunijā un 

Lietuvā - notiek izglītojamo pieredzes apmaiņa, tiek realizēti kopīgi projekti.  

Aktīva sadarbība notiek ar organizācijām “Junior Achievment”, “Drošāka interneta 

cents”, Nodibinājuma centru “Dardedze” u.c. 
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Stiprās puses:  

 Skola ir atvērta sadarbībai ar valsts, pašvaldības, nevalstiskajām organizācijām. 

 Pozitīvā sadarbības vide veicina savstarpēju uzticēšanos un skolas prestižu sabiedrībā. 

 

Tālākās attīstības iespējas: 

 Popularizēt skolas pieredzi vadības un metodiskajā darbā ar formālajā un neformālajā 

izglītībā pieejamām metodēm un resursiem. 

 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 
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Turpmākā attīstība (pamatojoties uz pašvērtējumā iegūtajiem 

secinājumiem) 

Pamatjoma Turpmākie uzdevumi Indikatori 

Mācību saturs 

 

Mācību procesā veicināt 

starpdisciplinārās mācīšanas 

pieeju. 

Projektu nedēļas, 

muzeju dienas aktivitātes, 

pedagogu izstrādātie mācību 

un metodiskie materiāli, 

mācību stundas. 

Mācību priekšmeta satura 

pasniegšanas procesa dažādošanai 

pilnvērtīgi izmantot visas skolā 

pieejamās informācijas 

tehnoloģijas un interneta resursus. 

Pedagogu izstrādātie 

mācību un metodiskie 

materiāli ar tehnoloģiju 

izmantošanu, mācību 

stundas. 

Mācīšanas kvalitāte Izmantot tādas mācību 

metodes, kas nodrošina saikni ar 

reālo dzīvi un kompetenču pieejas 

izglītībā īstenošanu. 

Skolēnu mācību 

sasniegumu izaugsmes 

dinamika. 

Veidot sistēmu, lai mācību 

procesā integrētu izglītojamos, kuri 

atgriežas Latvijā pēc ilgākas 

prombūtnes. 

Skolēnu adaptēšanās 

ilgums un mācību 

sasniegumi. 

Mācīšanās kvalitāte Attīstīt izglītojamajiem 

nepieciešamās dzīves prasmes un 

ar tām saistītās kompetences 

kvalitatīva mācību procesa 

nodrošināšanai. 

Mācību projekti, 

aktivitātes karjeras izglītībā, 

skolēnu mācību sasniegumu 

dinamika. 

Vērtēšana kā mācību 

procesa sastāvdaļa 

Īstenot vienotu pieeju 

vērtēšanas procesā, aktualizējot 

izglītojamo personīgā ieguldījuma 

apjomu un pedagogu formatīvās un 

summatīvās vērtēšanas proporciju 

mācību procesā. 

Vērtēšanas noteikumi 

radošajos projektos, vienoti 

vērtēšanas principi pedagogu 

izstrādātajos mācību un 

metodiskajos materiālos. 

Izglītojamo 

sasniegumi ikdienas 

darbā 

Veicināt izglītojamo 

mācību sasniegumu izaugsmes 

dinamiku, īstenojot kompetenču 

pieeju izglītībā. 

Izglītojamo 

sasniegumi ikdienas darbā. 

Skolēnu mācību sasniegumu 

izaugsmes dinamika. 

Veidot sistēmu, kuras 

ietvaros ikviens izglītojamais var 

iegūt publisku atzinību par skolas 

vērtību īstenošanu ikdienas darbā. 

Klasēs, kurās tiks 

realizēta vērtību un 

personības izaugsmes 

programma. 

Izglītojamo 

sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos 

Turpināt darbu pie 

izglītojamo mācību sasniegumu 

dinamikas izpētes, plānojot mācību 

procesu, pilnveidojamās prasmes 

un sasniedzamos rezultātus valsts 

pārbaudes darbos. 

 

Izglītojamo 

sasniegumi valsts pārbaudes 

darbos.  Skolēnu mācību 

sasniegumu izaugsmes 

dinamika. 
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Psiholoģiskais 

atbalsts, 

sociālpedagoģiskais 

atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana 

Izglītot izglītojamo vecākus 

un pedagogus par dažādiem ar 

bērna veselību un audzināšanu 

saistītiem jautājumiem, darbā 

izmantot jaunas sadarbības formas. 

Nodarbības vecākiem 

un pedagogiem par darbu ar 

agresīviem bērniem un 

izglītojamajiem ar uzvedības 

traucējumiem, 

problēmsituāciju skaits skolā 

Atbalsts personības 

veidošanā 

Turpināt darbu pie stundu 

un ārpusstundu - interešu izglītības, 

fakultatīvu, profesionālās ievirzes 

mācību programmu - nodarbību 

maksimālas koordinēšanas. 

Piedāvājums IT, 

tehniskās jaunrades, 

kultūrizglītības un sporta 

jomās izglītojamajiem un 

viņu vecākiem. 

Atbalsts karjeras 

izglītībā 

Iesaistīt izglītojamos 

mācību un ārpusstundu aktivitātēs 

dzīves prasmju pilnveidei un pirmo 

profesionālo kompetenču ieguvei. 

Karjeras izglītības 

aktivitāšu skaits, skolas 

absolventu skaits, kuri 

iesaistās karjeras izglītības 

aktivitātēs.  

Atbalsts mācību darba 

diferenciācijai 

Izglītot pedagogus par 

mācību procesa diferenciācijas un 

individualizācijas iespējām, 

īstenojot kompetenču pieeju 

izglītībā. 

Skolēnu mācību 

sasniegumu dinamika, 

mācību stundu apmeklējums, 

pedagogu izglītojošo 

aktivitāšu skaits. 

Sadarbība ar 

izglītojamā ģimeni 

Piedāvāt jaunas sadarbības 

formas darbā ar vecākiem, 

izmantojot neformālās un interešu 

izglītības iespējas. 

Vecāku skaits, kuri 

iesaistās piedāvātajās 

aktivitātēs, vecākiem 

piedāvāto izglītojošo 

aktivitāšu skaits. 

Iestādes sadarbība ar 

citām institūcijām 

Popularizēt skolas pieredzi 

vadības un metodiskajā darbā ar 

formālajā un neformālajā izglītībā 

pieejamām metodēm un resursiem. 

Skolas īstenoto 

aktivitāšu skaits, kurās 

piedalās skolas darbinieki, 

skolas mājas lapas 

apmeklētāju skaits. 

Mikroklimats Attīstīt izglītojamo, 

pedagogu un vecāku piederības 

sajūtu skolai ar dažādu formālās, 

neformālās un interešu izglītības 

aktivitātēm. 

Aktivitāšu skaits, 

kuras akcentē skolas 

vērtības, digitālo materiālu 

skaits skolā. 

Fiziskā vide  Veidot pievilcīgu un 

mūsdienīgu mācību vidi kvalitatīva 

izglītības procesa nodrošināšanai. 

Apvienota un 

renovēta skola, veikto 

remontdarbu skaits. 

Iekārtas un 

materiāltehniskie 

resursi 

Regulāri atjaunot un 

papildināt materiāltehnisko bāzi 

atbilstoši mācību un audzināšanas 

procesa vajadzībām. 

Teritorija, kurā 

pieejams bezvadu Wi-Fi 

pārklājums, atjaunotās 

datortehnikas, 

programmatūras un IT 

tehnoloģiju skaits. 

Personālresursi Praktizēt jaunu pedagogu 

profesionālās kvalifikācijas 

pilnveides formu īstenošanu 

Kvalifikācijas 

pilnveides formu skaits un to 

ietekme uz pedagogu darba 

kvalitāti, pedagogu iniciēto 
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izglītības kvalitātes 

nodrošināšanai. 

profesionālās pilnveides 

aktivitāšu skaits, iesaistot 

kolēģus. 

Iestādes darba 

pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 

Veidot uz sasniegumiem 

definētu skolas darba pašvērtējumu 

un attīstības plānu, tajā mērķtiecīgi 

izmantojot kvantitatīvos un 

kvalitatīvos rādītājus. 

Izmantoto 

kvantitatīvo un kvalitatīvo 

radītāju skaits, izvērtēšanas 

un plānošanas aktivitāšu 

skaits. 

Iestādes vadības darbs 

un personāla 

pārvaldība 

Meklēt jaunas metodes un 

formas kvalitatīva skolas vadības 

darba realizēšanai, lai nodrošinātu 

mūsdienu prasībām atbilstošu 

personāla pārvaldību. 

Pielietoto metožu un 

formu skaits un to ietekme uz 

personāla apmierinātību ar 

darbu, kadru mainības 

statistiskie rādītāji. 

Iestādes sadarbība ar 

citām institūcijām 

Popularizēt skolas pieredzi 

vadības un metodiskajā darbā ar 

formālajā un neformālajā izglītībā 

pieejamajām metodēm un 

resursiem. 

Skolas īstenoto 

aktivitāšu skaits, kurās 

piedalās skolas darbinieki, 

skolas mājas lapas 

apmeklētāju skaits. 
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Alvis Zīriņš               __________________ 
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1.pielikums. Skolēnu sasniegumi olimpiādēs un konkursus mācību 

priekšmetos 

 
  

Mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu kopsavilkums

I II III A Valsts I II III A Valsts I II III A ValstsI II III A ValstsI II III A Valsts

2014./2015. 4 1 1 2 1 1

2015./2016. 1 1 1 1 5 2 3

2016./2017. 1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1

2017./2018. 2 1 1 3 4 1 2 1 1 2 1

2018./2019. 1 1 2 3 4 2 1 1 1

VISAS

I II III A Valsts I II III A Valsts I II III A Valsts I II III A Valsts 1.v 2.v 3.v 4.v Valsts Kopā vienā m.g.

2014./2015. 2 1 2 3 2 5 5 7 3 0 20

2015./2016. 1 1 1 1 1 2 1 3 4 3 9 8 8 1 29

2016./2017. 1  2 4 2 1 5 2 4 5 12 13 0 34

2017./2018. 1 1 1 2 2 6 4 8 11 8 8 1 36

2018./2019. 1 1 1 2 1 3 2 1 16 2 7 7 12 28

Latviešu val.un Matemātika Angļu val. Krievu valoda Vēsture, sociālās 

Ģeogrāfija Vizuālā māksla Mājturība Sākumskola Kopā
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2.pielikums. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 2019./2020.m.g. 

Kopsavilkums pa priekšmetiem 

(e-klase) 

 

Skolotājs 

Nav 
vērtējum

a 
Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts   

Vid
ēji 

'nv' '1-3' '4-5' '6-8 (O)' '9-10 (A)' 'A + O' 

skai
ts 

% 
  

skaits 
% 
  

skaits 
% 
  

skaits 
% 
  

skai
ts 

% 
  

skai
ts 

%  

Kopā: (Angļu 
valoda) 0 

0
% 0 0% 25 10,30% 169 

69,8
0% 48 

19,80
% 217 89,70% 7,4 

Kopā: 
(Bioloģija) 1 

0
% 0 0% 15 18,30% 58 

70,7
0% 9 11% 67 81,70% 7 

Kopā: 
(Dabaszinības) 0 

0
% 0 0% 6 4,80% 109 

87,2
0% 10 8% 119 95,20% 7,2 

Kopā: (Ētika) 0 
0
% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Kopā: (Fizika) 1 
0
% 0 0% 15 27,30% 35 

63,6
0% 5 

9,10
% 40 72,70% 6,5 

Kopā: (Franču 
valoda) 0 

0
% 0 0% 9 42,90% 12 

57,1
0% 0 0% 12 57,10% 5,9 

Kopā: 
(Ģeogrāfija) 1 

0
% 0 0% 17 20,70% 57 

69,5
0% 8 

9,80
% 65 79,30% 6,7 

Kopā: 
(Informātika) 0 

0
% 0 0% 14 13,20% 70 66% 22 

20,80
% 92 86,80% 7,2 

Kopā: (Klases 
stunda) 0 

0
% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Kopā: (Krievu 
valoda) 1 

0
% 0 0% 35 29,20% 72 60% 13 

10,80
% 85 70,80% 6,7 

Kopā: (Kristīgā 
mācība) 0 

0
% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Kopā: (Ķīmija) 1 
0
% 0 0% 17 23% 48 

64,9
0% 9 

12,20
% 57 77% 6,7 

Kopā: (Latviešu 
valoda) 0 

0
% 2 

0,70
% 32 10,80% 215 

72,9
0% 46 

15,60
% 261 88,50% 7,1 

Kopā: (Latvijas 
vēsture) 1 

0
% 1 

0,80
% 18 15% 87 

72,5
0% 14 

11,70
% 101 84,20% 6,8 

Kopā: 
(Literatūra) 0 

0
% 3 

1,40
% 18 8,70% 163 

78,4
0% 24 

11,50
% 187 89,90% 7,1 

Kopā: 
(Matemātika) 2 

0
% 2 

0,70
% 61 20,80% 187 

63,8
0% 43 

14,70
% 230 78,50% 6,8 

Kopā: 
(Mājturība un 
tehnoloģijas) 1 

0
% 1 

0,50
% 8 3,90% 149 72% 49 

23,70
% 198 95,70% 7,8 

Kopā: (Mūzika) 1 
0
% 1 

0,50
% 34 16,40% 137 

66,2
0% 35 

16,90
% 172 83,10% 7,1 

Kopā: (Pasaules 
vēsture) 1 

0
% 0 0% 27 22,50% 79 

65,8
0% 14 

11,70
% 93 77,50% 6,7 
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Kopā: (Sociālās 
zinības) 0 

0
% 1 

0,50
% 14 6,70% 138 

66,3
0% 55 

26,40
% 193 92,80% 7,5 

Kopā: (Sports) 0 
0
% 0 0% 1 0,50% 127 

61,1
0% 80 

38,50
% 207 99,50% 8,2 

Kopā: (Vizuālā 
māksla) 0 

0
% 0 0% 8 3,80% 135 

64,9
0% 65 

31,30
% 200 96,20% 7,8 

Kopā : 
11 

0,
40
% 11 

0,40
% 374 12,50% 2047 

68,4
0% 549 

18,30
% 

259
6 

86,80% 7,2 
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3.pielikums. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 2019./2020.m.g. 

Priekšmeti klasēs (e-klases dati) 

Klase 
Mācību 

priekšmets 

Nav vērtējuma Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts Izlikt
u 

vērtē
jumu 
skaits 

Vidēji 
'nv' '1-3' '4-5' '6-8 (O)' '9-10 (A)' 

skaits % skaits % skaits % skaits % skaits % 

1.a Angļu valoda-1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

1.a Angļu valoda-2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

1.b Angļu valoda-1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

1.b Angļu valoda-2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

1.c Angļu valoda 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.a Angļu valoda-1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.a Angļu valoda-2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.b Angļu valoda-1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.b Angļu valoda-2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.c Angļu valoda 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

3.a Angļu valoda-1 0 0% 0 0% 0 0% 16 88,90% 2 11,10% 18 7,8 

3.b Angļu valoda 0 0% 0 0% 0 0% 9 56,30% 7 43,80% 16 8,1 

4.a Angļu valoda-1 0 0% 0 0% 0 0% 13 86,70% 2 13,30% 15 7,7 

4.a Angļu valoda-2 0 0% 0 0% 0 0% 7 70% 3 30% 10 7,9 

4.b Angļu valoda-1 0 0% 0 0% 1 4,80% 18 85,70% 2 9,50% 21 7,3 

5.a Angļu valoda-1 0 0% 0 0% 1 7,70% 10 76,90% 2 15,40% 13 7,5 

5.a Angļu valoda-2 0 0% 0 0% 1 12,50% 5 62,50% 2 25% 8 7,1 

5.b Angļu valoda-1 0 0% 0 0% 0 0% 9 90% 1 10% 10 7,7 

5.b Angļu valoda-2 0 0% 0 0% 0 0% 8 80% 2 20% 10 7,8 

6.a Angļu valoda 0 0% 0 0% 6 31,60% 11 57,90% 2 10,50% 19 6,5 

6.b Angļu valoda 0 0% 0 0% 5 26,30% 11 57,90% 3 15,80% 19 6,8 

7.a Angļu valoda 0 0% 0 0% 1 7,70% 9 69,20% 3 23,10% 13 7,4 

7.b Angļu valoda 0 0% 0 0% 4 28,60% 10 71,40% 0 0% 14 6,4 

8.a Angļu valoda 0 0% 0 0% 2 9,50% 12 57,10% 7 33,30% 21 7,8 

8.b Angļu valoda 0 0% 0 0% 1 5% 16 80% 3 15% 20 7,3 

9. Angļu valoda 0 0% 0 0% 3 20% 5 33,30% 7 46,70% 15 7,5 

  0 0% 0 0% 25 10,30% 169 69,80% 48 19,80% 242 7,4 

7.a Bioloģija 0 0% 0 0% 2 15,40% 10 76,90% 1 7,70% 13 7,2 

7.b Bioloģija 0 0% 0 0% 4 28,60% 10 71,40% 0 0% 14 6,3 

8.a Bioloģija 0 0% 0 0% 1 4,80% 15 71,40% 5 23,80% 21 7,7 

8.b Bioloģija 0 0% 0 0% 4 20% 14 70% 2 10% 20 6,7 

9. Bioloģija 1 7,10% 0 0% 4 28,60% 9 64,30% 1 7,10% 
14 + 
1 'nv' 6,6 

  1 0% 0 0% 15 18,30% 58 70,70% 9 11% 
82 + 

1 'nv' 
7 
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1.a Dabaszinības 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

1.b Dabaszinības 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

1.c Dabaszinības 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.a Dabaszinības 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.b Dabaszinības 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.c Dabaszinības 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

3.a Dabaszinības 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

3.b Dabaszinības 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

4.a Dabaszinības 0 0% 0 0% 0 0% 21 84% 4 16% 25 7,7 

4.b Dabaszinības 0 0% 0 0% 0 0% 18 85,70% 3 14,30% 21 7,9 

5.a Dabaszinības 0 0% 0 0% 0 0% 20 95,20% 1 4,80% 21 7 

5.b Dabaszinības 0 0% 0 0% 0 0% 20 100% 0 0% 20 7 

6.a Dabaszinības 0 0% 0 0% 2 10,50% 15 78,90% 2 10,50% 19 6,9 

6.b Dabaszinības 0 0% 0 0% 4 21,10% 15 78,90% 0 0% 19 6,6 

  0 0% 0 0% 6 4,80% 109 87,20% 10 8% 125 7,2 

1.a Ētika 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

1.b Ētika 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

1.c Ētika 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.a Ētika 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.b Ētika 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.c Ētika 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

3.a Ētika 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

3.b Ētika 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 

8.a Fizika 0 0% 0 0% 4 19% 15 71,40% 2 9,50% 21 6,7 

8.b Fizika 0 0% 0 0% 8 40% 11 55% 1 5% 20 6 

9. Fizika 1 7,10% 0 0% 3 21,40% 9 64,30% 2 14,30% 
14 + 
1 'nv' 7 

  1 0% 0 0% 15 27,30% 35 63,60% 5 9,10% 
55 + 

1 'nv' 
6,5 

7.a Franču valoda 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 0 0% 4 7,3 

7.b Franču valoda 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4 5,5 

8.a Franču valoda 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2 7 

8.b Franču valoda 0 0% 0 0% 6 66,70% 3 33,30% 0 0% 9 5,2 

9. Franču valoda 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2 5,5 

  0 0% 0 0% 9 42,90% 12 57,10% 0 0% 21 5,9 

7.a Ģeogrāfija 0 0% 0 0% 1 7,70% 11 84,60% 1 7,70% 13 7 

7.b Ģeogrāfija 0 0% 0 0% 3 21,40% 11 78,60% 0 0% 14 6 

8.a Ģeogrāfija 0 0% 0 0% 3 14,30% 14 66,70% 4 19% 21 7,4 

8.b Ģeogrāfija 0 0% 0 0% 9 45% 9 45% 2 10% 20 6,1 

9. Ģeogrāfija 1 7,10% 0 0% 1 7,10% 12 85,70% 1 7,10% 
14 + 
1 'nv' 6,8 
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  1 0% 0 0% 17 20,70% 57 69,50% 8 9,80% 
82 + 

1 'nv' 
6,7 

5.a Informātika-1 0 0% 0 0% 2 15,40% 6 46,20% 5 38,50% 13 7,5 

5.a Informātika-2 0 0% 0 0% 0 0% 7 87,50% 1 12,50% 8 7,6 

5.b Informātika-1 0 0% 0 0% 0 0% 7 87,50% 1 12,50% 8 7,8 

5.b Informātika-2 0 0% 0 0% 0 0% 6 50% 6 50% 12 8,2 

6.a Informātika-1 0 0% 0 0% 4 26,70% 7 46,70% 4 26,70% 15 7,1 

6.a Informātika-2 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4 7 

6.b Informātika-1 0 0% 0 0% 2 15,40% 9 69,20% 2 15,40% 13 6,8 

6.b Informātika-2 0 0% 0 0% 0 0% 5 83,30% 1 16,70% 6 7,8 

7.a Informātika 0 0% 0 0% 1 7,70% 10 76,90% 2 15,40% 13 7,4 

7.b Informātika 0 0% 0 0% 4 28,60% 10 71,40% 0 0% 14 6,1 

  0 0% 0 0% 14 13,20% 70 66% 22 20,80% 106 7,2 

6.a Krievu valoda 0 0% 0 0% 3 15,80% 14 73,70% 2 10,50% 19 6,8 

6.b Krievu valoda 0 0% 0 0% 6 31,60% 11 57,90% 2 10,50% 19 6,6 

7.a Krievu valoda 0 0% 0 0% 2 15,40% 8 61,50% 3 23,10% 13 7,6 

7.b Krievu valoda 0 0% 0 0% 8 57,10% 5 35,70% 1 7,10% 14 5,9 

8.a Krievu valoda 0 0% 0 0% 4 19% 14 66,70% 3 14,30% 21 7 

8.b Krievu valoda 0 0% 0 0% 7 35% 12 60% 1 5% 20 6,3 

9. Krievu valoda 1 7,10% 0 0% 5 35,70% 8 57,10% 1 7,10% 
14 + 
1 'nv' 6,4 

  1 0% 0 0% 35 29,20% 72 60% 13 10,80% 
120 + 
1 'nv' 

6,7 

7.a Ķīmija 0 0% 0 0% 1 11,10% 7 77,80% 1 11,10% 9 7,2 

7.b Ķīmija 0 0% 0 0% 2 20% 8 80% 0 0% 10 6,3 

8.a Ķīmija-1 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2 6 

8.a Ķīmija-2 0 0% 0 0% 1 5,30% 15 78,90% 3 15,80% 19 7,4 

8.b Ķīmija-1 0 0% 0 0% 5 55,60% 4 44,40% 0 0% 9 5,9 

8.b Ķīmija-2 0 0% 0 0% 2 20% 6 60% 2 20% 10 6,5 

8.b Ķīmija-3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 7 

9. Ķīmija 1 7,10% 0 0% 6 42,90% 5 35,70% 3 21,40% 
14 + 
1 'nv' 6,5 

  1 0% 0 0% 17 23% 48 64,90% 9 12,20% 
74 + 

1 'nv' 
6,7 

1.a Latviešu valoda 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

1.b Latviešu valoda 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

1.c Latviešu valoda 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.a Latviešu valoda 0 0% 0 0% 0 0% 17 85% 3 15% 20 7,5 

2.b Latviešu valoda 0 0% 0 0% 1 4,50% 13 59,10% 8 36,40% 22 7,6 

2.c Latviešu valoda 0 0% 0 0% 2 18,20% 6 54,50% 3 27,30% 11 7 

3.a Latviešu valoda 0 0% 0 0% 0 0% 12 66,70% 6 33,30% 18 8,2 

3.b Latviešu valoda 0 0% 0 0% 0 0% 10 62,50% 6 37,50% 16 8,1 

4.a Latviešu valoda 0 0% 0 0% 1 4% 22 88% 2 8% 25 7,2 
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4.b Latviešu valoda 0 0% 0 0% 0 0% 17 81% 4 19% 21 7,7 

5.a Latviešu valoda 0 0% 0 0% 1 4,80% 17 81% 3 14,30% 21 7,1 

5.b Latviešu valoda 0 0% 0 0% 6 30% 13 65% 1 5% 20 6,4 

6.a Latviešu valoda 0 0% 1 5,30% 7 36,80% 9 47,40% 2 10,50% 19 6,2 

6.b Latviešu valoda 0 0% 0 0% 2 10,50% 16 84,20% 1 5,30% 19 6,8 

7.a Latviešu valoda 0 0% 0 0% 1 7,70% 11 84,60% 1 7,70% 13 7 

7.b Latviešu valoda 0 0% 0 0% 2 14,30% 12 85,70% 0 0% 14 6,5 

8.a Latviešu valoda 0 0% 0 0% 1 4,80% 17 81% 3 14,30% 21 7,4 

8.b Latviešu valoda 0 0% 0 0% 3 15% 15 75% 2 10% 20 6,5 

9. Latviešu valoda 0 0% 1 6,70% 5 33,30% 8 53,30% 1 6,70% 15 6,1 

  0 0% 2 0,70% 32 10,80% 215 72,90% 46 15,60% 295 7,1 

6.a 
Latvijas 
vēsture 0 0% 1 5,30% 5 26,30% 10 52,60% 3 15,80% 19 6,7 

6.b 
Latvijas 
vēsture 0 0% 0 0% 2 10,50% 16 84,20% 1 5,30% 19 6,6 

7.a 
Latvijas 
vēsture 0 0% 0 0% 1 7,70% 11 84,60% 1 7,70% 13 7,3 

7.b 
Latvijas 
vēsture 0 0% 0 0% 4 28,60% 10 71,40% 0 0% 14 6,2 

8.a 
Latvijas 
vēsture 0 0% 0 0% 1 4,80% 15 71,40% 5 23,80% 21 7,5 

8.b 
Latvijas 
vēsture 0 0% 0 0% 2 10% 16 80% 2 10% 20 6,6 

9. 
Latvijas 
vēsture 1 7,10% 0 0% 3 21,40% 9 64,30% 2 14,30% 

14 + 
1 'nv' 6,8 

  1 0% 1 0,80% 18 15% 87 72,50% 14 11,70% 
120 + 
1 'nv' 

6,8 

4.a Literatūra 0 0% 0 0% 0 0% 23 92% 2 8% 25 7,6 

4.b Literatūra 0 0% 0 0% 0 0% 18 85,70% 3 14,30% 21 7,7 

5.a Literatūra 0 0% 0 0% 0 0% 18 85,70% 3 14,30% 21 7,4 

5.b Literatūra 0 0% 0 0% 1 5% 19 95% 0 0% 20 6,8 

6.a Literatūra 0 0% 2 10,50% 5 26,30% 11 57,90% 1 5,30% 19 6,1 

6.b Literatūra 0 0% 0 0% 3 15,80% 15 78,90% 1 5,30% 19 6,6 

7.a Literatūra 0 0% 0 0% 1 7,70% 9 69,20% 3 23,10% 13 7,6 

7.b Literatūra 0 0% 0 0% 2 14,30% 11 78,60% 1 7,10% 14 6,8 

8.a Literatūra 0 0% 0 0% 2 9,50% 13 61,90% 6 28,60% 21 7,6 

8.b Literatūra 0 0% 0 0% 1 5% 16 80% 3 15% 20 6,9 

9. Literatūra 0 0% 1 6,70% 3 20% 10 66,70% 1 6,70% 15 6,2 

  0 0% 3 1,40% 18 8,70% 163 78,40% 24 11,50% 208 7,1 

1.a Matemātika 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

1.b Matemātika 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

1.c Matemātika 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.a Matemātika 0 0% 0 0% 0 0% 15 75% 5 25% 20 7,6 

2.b Matemātika 0 0% 0 0% 0 0% 12 54,50% 10 45,50% 22 8,1 

2.c Matemātika 0 0% 0 0% 1 9,10% 7 63,60% 3 27,30% 11 7,5 

3.a Matemātika 0 0% 0 0% 0 0% 11 61,10% 7 38,90% 18 8,1 
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3.b Matemātika 0 0% 0 0% 3 18,80% 12 75% 1 6,30% 16 6,8 

4.a Matemātika 0 0% 0 0% 1 4% 22 88% 2 8% 25 7,2 

4.b Matemātika 0 0% 0 0% 1 4,80% 17 81% 3 14,30% 21 7,4 

5.a Matemātika 0 0% 0 0% 5 23,80% 13 61,90% 3 14,30% 21 6,8 

5.b Matemātika 0 0% 0 0% 5 25% 15 75% 0 0% 20 6,6 

6.a Matemātika 1 5,60% 2 11,10% 5 27,80% 8 44,40% 3 16,70% 
18 + 
1 'nv' 6,3 

6.b Matemātika 0 0% 0 0% 8 42,10% 10 52,60% 1 5,30% 19 6,1 

7.a Matemātika 0 0% 0 0% 2 15,40% 10 76,90% 1 7,70% 13 6,7 

7.b Matemātika 0 0% 0 0% 8 57,10% 6 42,90% 0 0% 14 5,6 

8.a Matemātika 0 0% 0 0% 7 33,30% 12 57,10% 2 9,50% 21 6,3 

8.b Matemātika 0 0% 0 0% 11 55% 9 45% 0 0% 20 5,3 

9. Matemātika 1 7,10% 0 0% 4 28,60% 8 57,10% 2 14,30% 
14 + 
1 'nv' 6,5 

  2 0% 2 0,70% 61 20,80% 187 63,80% 43 14,70% 
293 + 
2 'nv' 

6,8 

1.a 
Mājturība un 
tehnoloģijas 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

1.b 
Mājturība un 
tehnoloģijas 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

1.c 
Mājturība un 
tehnoloģijas 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.a 
Mājturība un 
tehnoloģijas 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.b 
Mājturība un 
tehnoloģijas 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.c 
Mājturība un 
tehnoloģijas 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

3.a 
Mājturība un 
tehnoloģijas 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

3.b 
Mājturība un 
tehnoloģijas 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

4.a 
Mājturība un 
tehnoloģijas 0 0% 0 0% 0 0% 21 84% 4 16% 25 7,6 

4.b 
Mājturība un 
tehnoloģijas 0 0% 0 0% 0 0% 3 14,30% 18 85,70% 21 8,9 

5.a 
Mājturība un 
tehnoloģijas-1 0 0% 0 0% 0 0% 10 83,30% 2 16,70% 12 7,8 

5.a 
Mājturība un 
tehnoloģijas-2 0 0% 0 0% 0 0% 9 100% 0 0% 9 8 

5.b 
Mājturība un 
tehnoloģijas-1 0 0% 0 0% 2 15,40% 10 76,90% 1 7,70% 13 7 

5.b 
Mājturība un 
tehnoloģijas-2 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0 0% 7 8 

6.a 
Mājturība un 
tehnoloģijas-1 0 0% 1 11,10% 2 22,20% 5 55,60% 1 11,10% 9 6 

6.a 
Mājturība un 
tehnoloģijas-2 0 0% 0 0% 0 0% 8 80% 2 20% 10 7,8 

6.b 
Mājturība un 
tehnoloģijas-1 0 0% 0 0% 3 33,30% 6 66,70% 0 0% 9 6,3 

6.b 
Mājturība un 
tehnoloģijas-2 0 0% 0 0% 0 0% 9 90% 1 10% 10 7,3 

7.a 
Mājturība un 
tehnoloģijas-1 0 0% 0 0% 1 11,10% 6 66,70% 2 22,20% 9 7,4 

7.a 
Mājturība un 
tehnoloģijas-2 0 0% 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4 8,3 

7.b 
Mājturība un 
tehnoloģijas-1 0 0% 0 0% 0 0% 6 100% 0 0% 6 7,7 
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7.b 
Mājturība un 
tehnoloģijas-2 0 0% 0 0% 0 0% 7 87,50% 1 12,50% 8 7,9 

8.a 
Mājturība un 
tehnoloģijas-1 0 0% 0 0% 0 0% 5 41,70% 7 58,30% 12 8,6 

8.a 
Mājturība un 
tehnoloģijas-2 0 0% 0 0% 0 0% 8 88,90% 1 11,10% 9 8 

8.b 
Mājturība un 
tehnoloģijas-1 0 0% 0 0% 0 0% 4 57,10% 3 42,90% 7 8,3 

8.b 
Mājturība un 
tehnoloģijas-2 0 0% 0 0% 0 0% 13 100% 0 0% 13 7,9 

9. 
Mājturība un 
tehnoloģijas-1 1 11,10% 0 0% 0 0% 4 44,40% 5 55,60% 

9 + 1 
'nv' 8,3 

9. 
Mājturība un 
tehnoloģijas-2 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 0 0% 5 7,2 

  1 0% 1 0,50% 8 3,90% 149 72% 49 23,70% 
207 + 
1 'nv' 

7,8 

1.a Mūzika 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

1.b Mūzika 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

1.c Mūzika 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.a Mūzika 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.b Mūzika 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.c Mūzika 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

3.a Mūzika 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

3.b Mūzika 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

4.a Mūzika 0 0% 0 0% 7 28% 16 64% 2 8% 25 6,6 

4.b Mūzika 0 0% 0 0% 0 0% 12 57,10% 9 42,90% 21 8,4 

5.a Mūzika 0 0% 0 0% 4 19% 15 71,40% 2 9,50% 21 7,1 

5.b Mūzika 0 0% 0 0% 0 0% 19 95% 1 5% 20 7,3 

6.a Mūzika 0 0% 1 5,30% 5 26,30% 11 57,90% 2 10,50% 19 6,4 

6.b Mūzika 0 0% 0 0% 6 31,60% 13 68,40% 0 0% 19 6,3 

7.a Mūzika 0 0% 0 0% 1 7,70% 10 76,90% 2 15,40% 13 7,3 

7.b Mūzika 0 0% 0 0% 6 42,90% 8 57,10% 0 0% 14 5,7 

8.a Mūzika 0 0% 0 0% 1 4,80% 10 47,60% 10 47,60% 21 8,4 

8.b Mūzika 0 0% 0 0% 1 5% 15 75% 4 20% 20 7,5 

9. Mūzika 1 7,10% 0 0% 3 21,40% 8 57,10% 3 21,40% 
14 + 
1 'nv' 7,1 

  1 0% 1 0,50% 34 16,40% 137 66,20% 35 16,90% 
207 + 
1 'nv' 

7,1 

6.a 
Pasaules 
vēsture 0 0% 0 0% 8 42,10% 9 47,40% 2 10,50% 19 6,3 

6.b 
Pasaules 
vēsture 0 0% 0 0% 5 26,30% 13 68,40% 1 5,30% 19 6,4 

7.a 
Pasaules 
vēsture 0 0% 0 0% 3 23,10% 9 69,20% 1 7,70% 13 6,8 

7.b 
Pasaules 
vēsture 0 0% 0 0% 4 28,60% 10 71,40% 0 0% 14 6,1 

8.a 
Pasaules 
vēsture 0 0% 0 0% 2 9,50% 12 57,10% 7 33,30% 21 7,7 

8.b 
Pasaules 
vēsture 0 0% 0 0% 2 10% 17 85% 1 5% 20 6,7 
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9. 
Pasaules 
vēsture 1 7,10% 0 0% 3 21,40% 9 64,30% 2 14,30% 

14 + 
1 'nv' 7 

  1 0% 0 0% 27 22,50% 79 65,80% 14 11,70% 
120 + 
1 'nv' 

6,7 

1.a Sociālās zinības 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

1.b Sociālās zinības 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

1.c Sociālās zinības 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.a Sociālās zinības 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.b Sociālās zinības 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.c Sociālās zinības 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

3.a Sociālās zinības 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

3.b Sociālās zinības 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

4.a Sociālās zinības 0 0% 0 0% 0 0% 20 80% 5 20% 25 7,8 

4.b Sociālās zinības 0 0% 0 0% 0 0% 8 38,10% 13 61,90% 21 8,7 

5.a Sociālās zinības 0 0% 0 0% 0 0% 14 66,70% 7 33,30% 21 7,6 

5.b Sociālās zinības 0 0% 0 0% 0 0% 18 90% 2 10% 20 7,4 

6.a Sociālās zinības 0 0% 0 0% 3 15,80% 11 57,90% 5 26,30% 19 7,3 

6.b Sociālās zinības 0 0% 0 0% 3 15,80% 12 63,20% 4 21,10% 19 7,2 

7.a Sociālās zinības 0 0% 0 0% 1 7,70% 8 61,50% 4 30,80% 13 7,6 

7.b Sociālās zinības 0 0% 0 0% 1 7,10% 12 85,70% 1 7,10% 14 6,9 

8.a Sociālās zinības 0 0% 0 0% 1 4,80% 10 47,60% 10 47,60% 21 8 

8.b Sociālās zinības 0 0% 0 0% 2 10% 16 80% 2 10% 20 7,1 

9. Sociālās zinības 0 0% 1 6,70% 3 20% 9 60% 2 13,30% 15 6,7 

  0 0% 1 0,50% 14 6,70% 138 66,30% 55 26,40% 208 7,5 

1.a Sports 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

1.b Sports 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

1.c Sports 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.a Sports 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.b Sports 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.c Sports 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

3.a Sports 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

3.b Sports 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

4.a Sports 0 0% 0 0% 0 0% 19 76% 6 24% 25 8 

4.b Sports 0 0% 0 0% 0 0% 15 71,40% 6 28,60% 21 8 

5.a Sports 0 0% 0 0% 0 0% 8 38,10% 13 61,90% 21 8,8 

5.b Sports 0 0% 0 0% 0 0% 12 60% 8 40% 20 8,2 

6.a Sports 0 0% 0 0% 0 0% 13 68,40% 6 31,60% 19 8,1 

6.b Sports 0 0% 0 0% 0 0% 15 78,90% 4 21,10% 19 7,8 

7.a Sports 0 0% 0 0% 0 0% 8 61,50% 5 38,50% 13 8,3 

7.b Sports 0 0% 0 0% 0 0% 11 78,60% 3 21,40% 14 7,9 

8.a Sports 0 0% 0 0% 0 0% 11 52,40% 10 47,60% 21 8,4 

8.b Sports 0 0% 0 0% 0 0% 13 65% 7 35% 20 8,4 

9. Sports 0 0% 0 0% 1 6,70% 2 13,30% 12 80% 15 8,5 

  0 0% 0 0% 1 0,50% 127 61,10% 80 38,50% 208 8,2 
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1.a Vizuālā māksla 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

1.b Vizuālā māksla 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

1.c Vizuālā māksla 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.a Vizuālā māksla 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.b Vizuālā māksla 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

2.c Vizuālā māksla 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

3.a Vizuālā māksla 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

3.b Vizuālā māksla 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   

4.a Vizuālā māksla 0 0% 0 0% 1 4% 21 84% 3 12% 25 7,2 

4.b Vizuālā māksla 0 0% 0 0% 1 4,80% 17 81% 3 14,30% 21 7,1 

5.a Vizuālā māksla 0 0% 0 0% 0 0% 11 52,40% 10 47,60% 21 8,4 

5.b Vizuālā māksla 0 0% 0 0% 0 0% 11 55% 9 45% 20 8,4 

6.a Vizuālā māksla 0 0% 0 0% 0 0% 15 78,90% 4 21,10% 19 7,5 

6.b Vizuālā māksla 0 0% 0 0% 2 10,50% 15 78,90% 2 10,50% 19 7,1 

7.a Vizuālā māksla 0 0% 0 0% 0 0% 8 61,50% 5 38,50% 13 8,1 

7.b Vizuālā māksla 0 0% 0 0% 2 14,30% 8 57,10% 4 28,60% 14 7,4 

8.a Vizuālā māksla 0 0% 0 0% 1 4,80% 12 57,10% 8 38,10% 21 8 

8.b Vizuālā māksla 0 0% 0 0% 0 0% 10 50% 10 50% 20 8,6 

9. Vizuālā māksla 0 0% 0 0% 1 6,70% 7 46,70% 7 46,70% 15 8,1 

  0 0% 0 0% 8 3,80% 135 64,90% 65 31,30% 208 7,8 

  

11 0,40% 11 0,40% 374 12,50% 2047 68,40% 549 18,30% 

2981 
+ 11 
'nv' 

7,2 
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