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Iestādes vispārīgs raksturojums 

Rīgas 64.vidusskola (turpmāk – Skola) ir pašvaldības dibināta un Rīgas 

domes pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējo 

pamatizglītības programmu un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programmu ar 4 apakšnovirzieniem (matemātikas, ekonomikas, veselības un sporta, 

vispārējais).  

Skola dibināta 1971.gadā.  

Skola nodrošina Rīgas pilsētas Purvciema mikrorajonā dzīvojošajiem 

izglītojamiem mācības latviešu valodā. Izglītojamo uzņemšana pamatizglītības 

programmā notiek atbilstoši 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta 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”. 

Skola  piedāvā plašas interešu izglītības un sabiedriskās darbības iespējas. 

Skola bagāta tradīcijām. Tai ir sava simbolika. 

Skolas dibinātājs: Rīgas dome 

Juridiskā adrese: Ūnijas iela 93, LV - 1084 

Skolas tips: vidusskola 

Izglītības programmu apguvē izmantotā valoda: latviešu 

Direktora p.i.: Ilze Ose 

 

Izglītības programmas: 

Programmas 

nosaukums 
Kods 

Licence 

Skolēnu 

skaits 

Derīguma 

termiņš 

 

 

Datums Nr. 

Vispārējā 
pamatizglītības 

programma 
21012111 09.07.2012. V-5216 909 beztermiņa  

Vispārējās vidējās 
izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena programma 

31011011 26.06.2009 9070 182 beztermiņa  
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2015./2016.mācību gadā Skolā mācījās 1047 izglītojamie no mikrorajona un 

Rīgas rajona pašvaldībām, bet 2016./2017.m.g. mācības uzsācis 1091 izglītojamais. 

 

Izglītojamo skaita dinamika pa gadiem (2011 - 2016) 

2011.gadā 2012.gadā 2013.gadā 2014.gadā 2015.gadā 2016.gadā 

929 934 985 983 1047 1091 

 

 

1.att. Izglītojamo skaita izmaiņas no 2011.gada līdz 2016. gadam 

Izglītojamo sadalījums pa klašu grupām (uz 01. 09.2016.) 

Klašu grupa Izglītojamo skaits Klašu skaits 
Vidējais skolēnu 

skaits klasē 

1.-4.klases 442 16 28 

5.-9.klases 467 15 31 

10.-12.klases 182 6 30 

 

Ņemot vērā Skolasmikrorajonā dzīvojošo vecāku un bērnu intereses un 

Skolas iespējas, pēdējos 3 mācību gadus tiek nokomplektētas 4 pirmās klases. Lielā 

izglītojamo skaita un telpu ierobežotības dēļ, mācību process tiek realizēts divās 

maiņās. Vispārējās vidējās izglītības pakāpē nokomplektētas divas 10. klases. 

Izglītojamajiem Skolā ir iespēja apgūt 2 svešvalodas – angļuvalodu un vācu 

vaikrievu valodu. 

Skolā strādā 89 pedagogi. Skolas metodisko darbu vada Metodiskā padome 

(turpmāk – MP). Skolā darbojas 9 metodiskās komisijas: latviešu valodas, svešvalodu, 
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matemātikas un tehnoloģiju,sociālo zinību, dabaszinātņu, kultūrizglītības, sporta, 1.-4. 

klašu, klašu audzinātāju metodiskā komisija (turpmāk – MK). 

Atbalstu ikdienas darbā skolotājiem, vecākiem un izglītojamiem nodrošina 

atbalsta personāls - sociālais pedagogs, divi speciālie pedagogi, izglītības psihologs, 

logopēds (kopā 3,937 darba likmes) un medmāsa. Skolas bibliotēkas darbu nodrošina 

trīsbibliotekāres. (kopā 2 darba likmes). Skolas vadībā ir Skolas direktors un direktora 

vietnieki izglītības  jomā  (kopā 6,250 likmes), kā arī direktora vietnieks 

saimnieciskajā jomā. 

Pedagogu sadalījums pēc darba stāža (2016) 

mazāk 

par 5 

gadi 

5-9 gadi 
10-15 

gadi 

16-20 

gadi 

21-24 

gadi 

25-29 

gadi 

30-34 

gadi 

35 un 

vairāk 

16 18 15 7 10 7 6 10 

 

 

2.att. Pedagogu sadalījums pēc darba stāža uz 01.09.2016. 

 

Pedagogu sadalījums pēc vecuma (2016) 

24 g. un 

jaunāki 

25-29 

gadi 

30-34 

gadi 

35-39 

gadi 

40-44 

gadi 

45-49 

gadi 

50-54 

gadi 

55-59 

gadi 

60 g. un 

vairāk 

4 10 15 14 15 8 6 5 12 
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3.att. Pedagogu sadalījums pēc vecuma uz 01.09.2016. 
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Iestādes misija, vīzija, darbības pamatmērķi 

Skolas misija 

“Mūs vieno zināšanas, tradīcijas un sirdsgudrība”. Šos vārdus skolas pedagogi, 

skolēni un vecāki 2011./2012. mācību gada laikā, kopīgi sadarbojoties, izvēlējās kā 

Skolas misiju raksturojošus. Kopā ar skolas logo tā redzama plakātā pie skolas 

centrālās ieejas. Tādēļ mūsu skolas uzdevums ir veicināt izglītojamo personības 

attīstību šādos virzienos: 

 fiziskajā; 

 kognitīvajā; 

 garīgajā (vērtības); 

 sociāli emocionālajā. 

Skolas vīzija 

Stabila, tradīcijās, novitātēs un izglītojamo vajadzībās balstīta mūsdienīga, 

vispusīga un ilgtspējīga izglītība. 

Skolas vērtības  

Radoši, mācīties motivēti izglītojamie, saliedēts, kompetents pedagogu 

kolektīvs, atbalstoši, ieinteresēti un uz sadarbību orientēti izglītojamo vecāki. 

Skolas darbības mērķis  

 Nodrošināt pilnvērtīgu izglītības procesu, radot labvēlīgu vidi bērna attīstībai 

un tālākizglītībai, unveidot izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, 

sabiedrību, apkārtējo vidi un valsti. 

 

Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošanas izvērtējums 

Pamatjoma, skolas darba prioritāte Sasniegtais rezultāts 

Mācīšana un mācīšanās 

1. 5.-8.klašu skolēnu pētniecisko darbu 

izstrādes attīstīšana 

2. Mūsdienīga uz skolēna vajadzībām 

un interesēm orientēta mācību 

procesa organizēšana,  izmantojot 

modernās tehnoloģijas 

1. Lai rosinātu izglītojamo 

sistemātisku pētniecisko prasmju un 

iemaņu pilnveidošanos un pēctecību, 

sākot ar 2014./2015.m.g. skolā noteikts 

pētnieciskais darbs 5.-8.klasēs, kad 

izglītojamie izvēlas sava darba vadītāju 

un tēmu, veic pētījumu vai radošo darbu 

atbilstoši skolas izstrādātajai kārtībai, kā 

arī apkopo rezultātus un projektu nedēļā 

ar tiem iepazīstina savus klases biedrus. 

2. Skolotāji ir piedalījušies dažādos 

ar informācijas tehnoloģijām saistītos 
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kursos un semināros. Ar inovatīvām vai 

veiksmīgi realizētām dažādām mācību 

metodēm un metodiskajiem paņemieniem 

skolotāji tiek aicināti arī savstarpēji 

dalīties pieredzē sanāksmēs un atklātajās 

stundās. Skolotāji aktīvāk cenšas 

izmantot IKT rīkus, piemēram,balsošanas 

pultis, Google programmatūras, 

WhatsApp un citas. Mācību metožu un 

metodisko paņēmienu izvēle tiek 

noteikta, ņemot vērā izglītojamo spējas, 

sagatavotību un atvērtību jaunām mācību 

metodēm. 

Atbalsts skolēnam 

1. Pedagoga un atbalsta personāla 

aktivizēšana produktīvam darbam ar 

skolēniem, kuriem ir mācību grūtības 

2. Karjeras izglītības programmas 

kvalitatīva realizācija 

 

1. Atbalsta personāls izstrādājis 

strukturētu atbalsta programmu 

izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām. 

Kopā ar atbalsta personālu programmas 

realizēšanā tiek iesaistīta Skolas vadība, 

klašu audzinātāji, mācību priekšmetu 

skolotāji un izglītojamo vecāki. Atbalsta 

personāls iknedēļas tikšanās reizēs 

analizē bērnu ar mācīšanās grūtībām 

izaugsmes dinamiku un sniegto atbalsta 

pasākumu efektivitāti. 

2. Regulāri tiek rīkotas tikšanās ar 

Skolas absolventiem, savas profesionālās 

jomas ekspertiem, kas dalās savā pieredzē 

ar izglītojamiem. Tāpat Karjeras dienu 

pasākumos aktīvi iesaistās izglītojamo 

vecāki. Klašu stundu plānojumā iekļauti 

ar karjeras izvēli saistīti temati. Skola 

regulāri piedalās valstī organizētajos 

Karjeras dienu pasākumos un konkursos. 

Sākot ar 2015. gadu, skola ir iesaistījusies 

Erasmus+ projektā Shaping Characters 

(rakstura izglītības veidošana jauniešiem). 
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Skola ir “JA Latvia”(Junior 

Achievement) dalībskola. Ar 2015./2016. 

m.g. 9.-.12.klašu skolēni ar labiem 

panākumiem aktīvi iesaistās skolēnu 

mācību uzņēmumu (SMU) dibināšanā un 

darbībā. 

Skolas vide 

Skolas teritorijas un stadiona 

labiekārtošana 

Kopš 2012./2013.m.g., sadarbojoties 

Skolasvadībai, vecāku un Skolas 

padomes vecāku pārstāvjiem ar Rīgas 

domes Īpašuma departamentu un Rīgas 

domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamentu”(turpmāk – RD IKSD), tiek 

meklēts risinājums jaunu telpu 

nodrošināšanai 1.-4.klašu izglītojamo 

izglītības procesa kvalitatīvai 

nodrošināšanai, tādējādi nodrošinot 

izglītības procesu vienā maiņā. Tā ir 

Skolas viennozīmīga prioritāte, tāpēc 

Skolas teritorijas un stadiona 

labiekārtošana vēl joprojām ir projektā. 

Pārskata periodā Skolas teritorijai ir 

uzstādīts žogs, ierīkoti divi rotaļu laukumi 

(divām vecuma grupām), kā arī atjaunotas 

skolas parādes kāpnes un bruģētais celiņš 

Skolas priekšā. Sadarbībā ar Skolas 

Vecāku padomi un Skolas atbalsta fondu 

šajā mācību gadā pašu spēkiem tiks 

organizēta sporta laukuma līdzināšana un 

zālāja atjaunošana, lai tiktu nodrošināta 

izglītojamo drošība sporta stundās. 

Resursi 

 

1. Personāla tālākizglītības nodrošināšana 

IT resursu apguvē un jēgpilnā 

izmantošanā 

2. Mācību kabinetu materiāli tehniskās 

1. Vairākus mācību gadus tiek organizēti 

tālākizglītības kursi uz vietas Skolā, 

tādējādi netiek traucēts mācību darbs un 

ietaupīts laiks. Skolas vadībai 

sadarbojoties ar MPtiek izvēlētas tēmas 

un lektori, kas interesē un ir aktuāli 
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bāzes atjaunošana un pilnveidošana lielākajai pedagogu grupai. Pedagogi 

kursus apmeklē arī individuāli. Saskaņā 

ar Skolas vadības iekšējās kontroles 

plānu,  periodiski tiek izvērtēti VIIS dati 

par katra pedagoga tālākizglītības 

atbilstību normatīvajiem aktiem un tiek 

informētsskolotājs vai MK vadītājs par 

tur fiksēto, lai kopīgi meklētu optimālāko 

piedāvājumu. 

2. Katra mācību gada beigās 

pedagogi,veicot sava darba pašvērtējumu, 

ir mudināti izteikt vēlmes par mācību 

telpu tehniskā aprīkojuma uzlabošanu. 

Priekšlikumi tiek apkopoti un Skolas 

vadības sanāksmēs izvērtēti, lai esošā 

Skolas budžeta ietvaros varētu realizēt 

būtiski nepieciešamākās vajadzības. 

Mācību telpās regulāri notiek projektoru 

un ekrānu nomaiņa un jaunu iegāde, kā 

arī datoru nomaiņa, datoros tiek 

atjaunotas datorprogrammu versijas un 

instalētas mācību priekšmetu pedagogiem 

nepieciešamās lietotnes. 

Skolas darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

1.Tiešsaistes sistēmu Microsoft 

SkyDrive ieviešana un izmantošana 

ikdienas darbā 

2.Skolas 45 gadu jubilejas atzīmēšana 

3.Absolventu un skolēnu vecāku 

iesaistīšana skolas mērķu realizācijā 

 

1. Skolas dokumentu ērtai glabāšanai 

un piekļuvei tiek izmantota tiešsaistes 

sistēma Microsoft SkyDrive, pašlaik šīs 

sistēmas nosaukums ir Office 365. 

2. 2015./2016.m.g. ar koncertu 

Latviešu Biedrības namā un saviesīgo 

daļu Skolas telpās tika atzīmēta Skolas 45 

gadu jubileja. 

3. Izglītojamo vecāki daudzpusīgi 

tiek iesaistīti Skolas mērķu īstenošanā. 

Vecāki aktīvi darbojas Skolas Vecāku un 

Skolas padomēs, atsaucīgi sniedz 

atbalstu ar karjeras izglītību saistītajos 
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pasākumos. Regulāri apmeklē Skolā 

organizētās Vecāku dienas, Vecāku 

skoliņu, klašu vecāku sapulces. 

Skolas absolventi iesaistās ne tikai ar 

karjeras izglītību saistītos pasākumos, 

bet arī citos Skolai nozīmīgos 

notikumos, piemēram, ikgadējā 

pasākumā “”Gada balva”, akcijā 

“Atpakaļ uz skolu” u. c. 
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Iepriekšējā vērtēšanas perioda (2010.gada akreditācija) 

ieteikumu izpilde 

2010.gada akreditācijā Skola tika vērtēta 19 jomās, novērtējumu „ļoti labi” 

saņemot 10 jomās, „labi” - 9 jomās. Akreditācijas komisijas norādījumi ņemti vērā, 

plānojot Skolas turpmāko darbu. 

Ieteikumi Izpilde 

Noteikt mācību priekšmetu 

tematisko plānu struktūru un 

vienotas noformēšanas prasības. 

Laika periodā līdz 2012.gada 

1.decembrim Solas MP izstrādāja 

vienotu formu, taču pēc pašreiz 

spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem tematiskais plāns neietilpst 

obligātajā dokumentācijā, tāpēc šis 

ieteikums ir zaudējis aktualitāti. 

Mācību stundās mudināt skolēnus 

veikt savstarpējo vērtējumu un 

pašvērtējumu. 

2012./2013.m.g. Skolas attīstības 

plānā šī bija definēta kā prioritāte. 

MK ietvaros tika aktualizēts šis 

ieteikums. Skolotāji tam pievērš 

uzmanību, īpaši mācību stundu 

refleksijas fāzē, pielietojot dažādas 

formas šādai vērtēšanai, t.sk., 

interaktīvas (piem., interaktīvās 

balsošanas pultis). 

Rast iespēju skolēnu pašpārvaldē 

iesaistīties pamatskolas klašu 

skolēniem. 

Šis ieteikums ir ņemts vērā jau 

2011./2012.m.g. Skolēnu padomei ir 

divas grupas: 5.-8.klase un 9.-

12.klase. Katru grupu vada un darbu 

organizē Skolasdirektors, direktora 

vietnieki, savstarpēji apmainoties ar 

informāciju un koordinējot darbu. 5.-

8. klašu Skolēnu padomes pārstāvji 

piedalās attiecīgo klašu pasākumu 

plānošanā un organizēšanā, kā arī 

pauž savas klases viedokli dažādos 

jautājumos. 

Sadarbībā ar pašvaldību risināt 

jautājumu par skolas teritorijas 

2013. gada vasarā skolas teritorija 

ieguva jaunu žogu, kas ir solis 
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nožogošanu un sporta laukuma 

labiekārtošanu. 

pozitīvā virzienā. 2014. gadā 

izveidots rotaļu laukumsun ielu 

vingrošanai nepieciešamais 

aprīkojums. Pašu spēkiem cenšamies 

uzturēt kārtībā esošo skolas 

teritoriju, kā arī Skolas Atbalsta 

fonds kopā ar Skolas Vecāku padomi 

meklē risinājumus, kā pašu spēkiem 

uzlabot futbola laukuma seguma 

kvalitāti. 

Jāatzīmē, ka 2017.gada 1.septembrī 

Skolas 1.-4.klases pārcelsies uz 

jaunām telpām Burtnieku ielā 34 un 

Rīgas domes budžetā tie ir vairāk 

nekā 3 miljoni eiro izdevumi, kas 

vienai izglītības iestādei ir liela 

summa.  

Risināt jautājumu par jaunas biroja 

tehnikas (kopētāju) iepirkšanu, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu valsts 

pārbaudes darbu pavairošanu. 

Šis ieteikums ir atrisināts. Pašlaik 

pedagogu rīcībā ir pietiekams skaits 

biroja tehnikas – kopētāju un 

printeru šo vajadzību izpildei. 

Plānot personāla tālākizglītību 

saskaņā ar skolas vajadzībām un 

normatīvo aktu prasībām. 

Katra mācību gada beigās pedagogi 

individuālā sarunā ar Skolas 

direktora vietniekiem izglītības jomā 

analizē arī pedagoga profesionālās 

tālākizglītības procesu un tā 

atbilstību normatīvajiem aktiem. 

Skolas vadība sadarbībā ar MP ir 

nolēmusi, ka tālākizglītības kursus, 

kas ir konceptuāli svarīgi visam 

pedagogu kolektīvam (vai lielākai 

pedagogu grupai), organizēti rīkos 

Skolā uz vietas, sadarbojoties, 

piemēram, ar Rīgas izglītības 

informatīvi metodiskais centrs 

(turpmāk – RIIMC). 2012.g.”Darbs 
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ar lietotni Microsoft Office 2010”, 

2014.g. “Darbs ar e-skolu” un 

“Skolēnu zpd izstrāde un vērtēšana”, 

2016.g. “Speciālās zināšanas bērnu 

tiesību aizsardzības jomā”. Šajā 

mācību gadā Skola ir izstrādājusi 

projektu „Atbalsts skolas stratēģisko 

mērķu sasniegšanai”. Izstrādātais 

projekts ieguvis finansējumu. Līdz ar 

to šajā mācību gadā tiks organizētas 

vairākas aktivitātes pedagogu 

profesionālās tālākizglītības ietvaros, 

kas saistītas ar Skolas kolektīva 

kopības izjūtas nostiprināšanau un 

modernas mācību stundas 

aktualizāciju. Bez tam Skolas 

direktors un divi vietnieki piedalīsies 

RD IKSD un RIIMC projektā 

“Vadības komandu skola”. 

Izvērtēt attīstības plānā noteikto 

prioritāšu atbilstību skolas tālākās 

attīstības vajadzībām. 

Iestādes pašvērtējuma process notiek 

katra mācību gada beigās gan 

individuāli, gan MK ietvaros. Skolas 

MP sanāksmēs tiek izvirzītas gan 

Skolas metodiksā darba tēmas, gan 

nepieciešamais Solas pamatjomās. 

Tiek veikta arī izglītojamo, 

pedagogu un vecāku aptaujas 

(izmantots izglītības kvalitātes 

uzlabošanas risinājums Edurio, 

turpmāk - Edurio), lai fiksētu 

aktuālās vajadzības un 

nepieciešamības gadījumā koriģētu 

vai papildinātu Skolas attīstības 

plānu.  

 

https://edurio.com/
https://edurio.com/
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Iestādes sasniegumu kvalitātes rādītāji visu jomu 

atbilstošajos kritērijos 

1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

Skolas īstenotās vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas 

atbilst licencētajām izglītības programmām. To saturs veidots atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām, izglītojamo un viņu vecāku vajadzībām. 2012.gada vasarā tika no 

jauna licencēta vispārējās pamatizglītības programma un veikti grozījumi vidējās 

izglītības programmā. Šie grozījumi saistīti ar 4 mācību plāniem viena iepriekšējā 

vietā (plānu A, B, C, D skat.pielikumā Nr.9.). Šādi grozījumi tika veikti, lai uz 

vispārizglītojošas programmas pamata varētu apgūt vairākus mācību priekšmetus 

padziļināti (matemātika, fizika, bioloģija, literatūra, ekonomika) vai piedāvātu citus 

priekšmetus (psiholoģija, veselības mācība, politika un tiesības). Tas ir svarīgi, lai 

radītu izglītojamiem iespēju izvēlēties to vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programmas apakšnovirzienu iespējas izvēlēties plānu saistībā ar nākotnes studiju 

nodomiem, bet saglabājot ilggadīgo Skolas piedāvājumu – vispārēju izglītību, kas dod 

iespēju uzsākt studijas jebkurā studiju programmā. Veicot izglītojamo anketēšanu, 

secināts, ka grozījumi vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā ir bijuši 

lietderīgi. 

Skolas pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartus, strādā pēc 

atbilstošām mācību priekšmetu programmām, atbalstu sniedz Skolas vadība.  

Saskaņā ar mācību priekšmeta programmu pedagogi plāno savu darbu, 

paredzot satura apguvei nepieciešamo laiku, skolēniem sasniedzamo rezultātu un 

sasniegumu vērtēšanas formas. Pedagogi zina un izprot sava mācāmā priekšmeta 

standartu, tajā noteiktos mērķus, uzdevumus un obligāto saturu. Pedagogi sadarbojas 

mācību priekšmetu MK, MP, apmeklē profesionālās pilnveides kursus un seminārus, 

dalās pieredzē, piedalās dažādos projektos, vada un vēro atklātās stundas. 

MK un MP sadarbībā ar Skolas vadība analizē, izvērtē un izsaka 

priekšlikumus par izglītības programmu realizēšanu un optimizēšanu. 

Ar skolas direktora rīkojumu apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts, 

kas atbilst licencētajām programmām, ir visiem pieejams un pārskatāms. Ir izstrādāts 

un visiem pieejams mācību priekšmetu skolotāju konsultāciju/ individuālo nodarbību 

grafiks. 

Izglītojamo aptaujas rezultāti parāda, ka izglītības programmās iekļautais 

saturs nodrošina konkurētspēju tālākizglītībā dažāda profila augstākajās mācību 

iestādēs. Tam, ka skolasabsolventi ik gadu iestājas un sekmīgi turpina tālākizglītību 

vadošajās Latvijas un ārzemju augstākajās mācību iestādēs (katru gadu vidēji 96% 
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absolventu turpina tālākizglītību, un vidēji 50%  studijām izmanto valsts budžeta 

vietas), ir tieša saistība ar piedāvāto un realizēto izglītības programmu kvalitāti. 

Par Solas īstenoto izglītības programmu efektivitāti un standartu realizāciju 

liecina arī izglītojamo augstie sasniegumi valsts pārbaudes darbos, centralizētajos 

eksāmenos, olimpiādēs un konkursos, kā arī vecāku un izglītojamo vēlme iegūt 

izglītību Rīgas 64. vidusskolā. 

Stiprās puses 

 Vispārējās vidējās izglītības programmas kvalitatīva apguve nodrošina 

izglītojamo iespēju iestāties Latvijas un ārzemju augstākajās mācību iestādēs un 

sekmīgi turpināt apgūt daudzpusīgas mācību jomas izvēlētajās specialitātēs. 

 Veiksmīgi noris „Noteikumos par valsts pamatizglītības standartu, 

pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu 

paraugiem” un „Noteikumos par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību 

priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” noteikto prasību 

īstenošana. 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā atsevišķu 

mācību priekšmetu padziļināta apguve, izmantojot arī fakultatīvās, individuālās un 

grupu darba stundas. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Ņemot vērā, ka 1.- 4. klašu grupai būs jaunas telpas, plānot uzņemt 

trešo 10.klasi, tātad veikt intensīvu izpēti par otras vidējās izglītības programmas 

izstrādi vai esošās optimizāciju. 

 Sekot līdzi Valsts izglītības satura centra (turpmāk – VISC (projekta 

novitātēm par kompetenču izglītību un tās ietekmi uz saturu, kā arī rosināt pedagogus 

iesaistīties VISC izsludinātajās izglītības ekspertu grupās. 

 Paplašināt starppriekšmetu  saikni mācību procesā. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 
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2. Mācīšana un mācīšanās 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Mūsdienīga, uz izglītojamo vajadzībām un interesēm orientēta mācību 

procesa organizēšana, izmantojot mūsdienīgas IT.  

Mācīšanas process noris ļoti dinamiski, strādājot arī skaitliski lielās klasēs, 

pedagogi nezaudē entuziasmu, mācīšanas mērķa skaidrību un atbilstoši iespējām 

inovatīvu, mūsdienu izglītojamo interesēm un vajadzībām atbilstošu mācīšanas 

metožu un metodisko paņemienu pielietošanu, lai mācīšanās procesā nodrošinātu pēc 

iespējas individuālu pieeju katram izglītojamam..  

Mācību līdzekļu un mācību priekšmeta programmu izvēle notiek MK 

ietvaros. MK analizē izglītojamo sasniegumus gan ikdienas mācību darbā, gan mācību 

priekšmetu olimpiādēs, kas parāda darbu ar spējīgākajiem izglītojamajiem, gan 

radošajos konkursos un valsts noteiktajos pārbaudes darbos un eksāmenos, kas ļauj 

izvērtēt Skolas noteiktās vērtēšanas kārtības objektivitāti. Arvien vairāk pedagogi 

velta laiku, lai sniegtu atbalstu izgītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, tiek 

nodrošināti atbalsta pasākumi, papildu nodarbības, piemeklētas atbilstošas mācīšanas 

metodes. Lai dažādotu mācīšanas procesu, MK plāno un īsteno mācību priekšmetu 

nedēļas, konkursus.  

Mūsdienīga, uz izglītojamo vajadzībām un interesēm orientēta mācību 

procesa organizēšana, izmantojot mūsdienīgas IT tehnoloģijas, tika noteikta kā 

2015./2016.m.g. mācīšanas un mācīšanās prioritāte. Pedagogi vienmēr cenšas 

izmantot izglītojamo spējām, vajadzībām, vecumposmam un mācību priekšmeta 

specifikai atbilstošas mācību metodes.  

2015./2016.m.g. tika veikta 10. – 12. klāsu izglītojamo aptauja par šādiem 

mācību priekšmetiem: dabaszinātņu priekšmeti (fizika, ķīmija, bioloģija), latviešu 

valoda un literatūra (fokuss uz dabaszinātnēm un latviešu valodu. un literatūru bija 

MP noteiktā prioritāte  2015./2016.m.g.), kulturoloģija, un mācību priekšmeti, kuros 

vidusskolā ir palielināts stundu skaits vai tie ir jaunie mācību priekšmeti, kas ietilpst 

kādā no mācību plāniem A, B, C, D. Aptauja veikta ar Edurio palīdzību. Aptaujas 

anketas par mācību prieksmetiem ir aizpildījusi 55% no 10.-12.klašu izglītojamajiem. 

Daži nozīmīgākie kopējie dati, kas ļauj izdarīt secinājumus par mācību procesu 

kopumā.Uz jautājumu: “Vai tu saproti, ko plānots izdarīt katras stundas laikā”, 

pozitīvas atbildes saņemtas 60% gadījumā. Mācību stundas tempu par pieņemamu 

uzskata 69% aptaujāto. Savukārt, uz jautājumu: ”Cik skaidri Tu saproti, kur stundās 

apgūtais tiek izmantots dzīvē?”, pozitīvas atbildes saņemtas 79% gadījumā. Kā 

pozitīvs rādītājs uzskatāms fakts, ka 86% izglītojamo uzskata, ka skolotājs saprotami 
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izskaidro mācību tēmu un uzdevumus. Bez tam nozīmīgi vērtējams arī fakts, ka 84% 

izglītojamo uzskata, ka pedagogu attieksme pret izglītojamo ir cieņpilna, kas veicina 

pozitīvu mācību vidi. Izziņas procesā ļoti nozīmīga ir jautāšana, jo tā palīdz gan 

izprast neskaidros teorijas aspektus, gan formālās zināšanas sasaistīt ar ikdienas 

procesu reālo norisi. Tādēļ izglītojamie mācību procesā tiek aicināti jautāt un 90% no 

tiem, kuri stundu laikā uzdod jautājumus, aptaujā atbildēja, ka atbildes uz tiem saņem 

bieži vai vienmēr. 

Aptauja ar Edurio palīdzību par šādiem mācību priekšmetiem: angļu valoda, 

latviešu valoda, Latvijas vēsture un matemātika, tika veikta 7.klasēs, anketu aizpildīja 

79%  7.klašu izglītojamo. 

Īss apkopojums: 

Jautājums Pozitīvas atbildes (%) 

Cik skolotājs saprotami izskaidro mācību tematu un 

uzdevumus? 

78 

Vai skolotājs atbild uz Taviem jautājumiem? 
78 

Cik piemērots Tev šajās stundās ir mācību temps? 
64 

Vai Tu saproti, kas Tev jāizdara katrā stundā? 
77 

Vai skolotājs pret Tevi izturas labi? 
83 

Arī šie dati norāda, ka mācīšanas process kopumā vērtējams kā ļoti labs, 

pievēršot uzmanību aspektiem, kas norāda, ka nepieciešams veikt analīzi un 

uzlabojumus. 

9.klašu izglītojamie ar Edurio palīdzību tika aptaujāti par šādiem mācību 

priekšmetiem: dabaszinātnes (fizika, ķīmija, bioloģija), latviešu valoda un 

matemātika. Aptaujā piedalījas 50% 9.klašu izglītojamo 

Īss apkopojums: 

Jautājums Pozitīvas atbildes (%) 

Cik skolotājs saprotami izskaidro mācību tematu un 

uzdevumus? 

88 

Cik piemērots Tev šajās stundās ir mācību temps? 
77 

Vai Tu saproti, kas Tev jāizdara katrā stundā? 
77 

 



 

Rīgas 64. vidusskola  Pašnovērtējuma ziņojums 2016 

 

19 
 

Šobrīd arvien aktuālākas kļūst informācijas komunikāciju tehnoloģiju (IKT) 

izmantošana mācību stundās. Mācību priekšmetu telpas ne vien dabaszinātņu un 

matemātikas apguvei, bet arī valodu apguvei un 1.-4. klašu mācību telpas ir aprīkotas 

ar IT tehnoloģijām, kuru pielietošana ne vien dažādo mācību procesu, bet arī ļauj 

pedagogiem piedāvāt izglītojamiem interaktīvos mācību materiālus. Dabaszinātņu un 

matemātikas pedagogi regulāri izmanto Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra 

izstrādātos materiālus gan mācību vielas apguvei, gan izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanai. Vācu valodas, matemātikas un fizikas apguvei un izglītojamo zināšanu un 

prasmju vērtēšanai vairāki pedagogi izmanto skolā pieejamās interaktīvās balsošanas 

pultis, kas ļauj ātri un efektīvi izvērtēt klases sasniegumus kāda temata apguvē, īpaši, 

lai veiktu formatīvo vērtēšanu un iegūtu atgriezenisko saiti. Latviešu valodas un 

literatūras apguves procesā skolotāji piedāvā izglītojamiem ne vien mācību materiālus 

interneta vidē, piemēram, letonika.lv vietnē, bet arī papildina mācību saturu ar DVD 

materiāliem, audio ierakstiem, PowerPoint prezentācijām, tādējādi padarot mācību 

satura apguvi izglītojamiem saprotamāku un pieejamāku. Moodle e-vidē 

izglītojamiem tiek piedāvāti mācību materiāli vizuālajā mākslā un informātikā. 

Pedagogi regulāri papildina savas zināšanas un IT tehnoloģiju pratības prasmes, lai 

nodrošinātu mūsdienu izglītojamo vajadzībām un interesēm atbilstošu mācīšanas un 

mācīšanās procesu. Pedagogi un izglītojamie savstarpējai saziņai izmanto skolvadības 

sitēmas e-klase  (turpmāk e-klase) piedāvātās iespējas, kas atvieglo sadarbību ne vien 

starp mācību priekšmeta skolotāju un izglītojamo, bet arī starp pedagogu un vecāku. 

Par vienu no skolas prioritātēm uzskatām izglītojamo rosināšanu būt līdzatbildīgiem 

par mācību sasniegumiem, zināšanām un mācīšanās procesu. Tāpēc pedagogi izmanto 

dažādu izglītojamo sasniegumu pašvērtējuma metodiku, kas veicina izglītojamo 

izaugsmi, apzinoties zināmo un apgūstamo. Pedagogi kopā ar izglītojamiem, atbilstoši 

mācību priekšmeta specifikai, aktualizē mūsdienu cilvēkam svarīgās vērtības, tādējādi 

veicinot Skolas vērtību īstenošanos un skolēnu individuālo vērtību stabilizēšanos. 

Pedagogi, izvēloties mācību metodes, respektē izglītojamo iepriekšējās zināšanas un 

prasmes, kā arī sasniegumus, cenšas respektēt izglītojamo spējas un intereses, 

pilnīgojot mācību metodiku ar IKT izmantošanu. Lainodrošinātu starppriekšmetu 

saikni, pedagogi regulāri apmeklē citu kolēģu mācību stundas gan Skolā, gan 

piedaloties meistarklasēs citās skolās. Lai izvērtētu katras MK darba stiprās puses un 

turpmākās attīstības vajadzības, Skolas vadība ik semestri īpašu vērību velta kādai 

MK un tās darbības specifikai, piemēram, 2015./2016.m.g. īpaši tika aktualizēts un 

izvērtēts jautājums par pārbaudes darbu un nobeiguma parbaudes darbu saturu, 

vērtēšanas kritērijiem un to izziņošanu.  
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Pedagogi regulāri sadarbojas MK ietvaros, veicinot izglītojamo izaugsmi, 

piedāvājot izglītojamiem dažādas sadarbības prasmes veicinošas mācību metodes. 

Piemēram, rosinot izglītojamo komunikatīvās kompetences pilnīgošanos, mācību 

darbs tiek organizēts pāros, dažāda lieluma grupās, šāda mācību darba laikā skolotājs 

ir kā mentors, kas sniedz nepieciešamo atbalstu, palīdz risināt problēmas, tai pat laikā 

ļaujot katram izglītojamam justies drošam un uzklausītam, saprastam, tā tiek veicināta 

pašizaugsmes nozīmīguma apziņa un prasmes sadarboties ar dažādiem cilvēkiem. 

Lai rosinātu izglītojamo patstāvīgu mācīšanos, nostiprinātu stundā apgūto, kā 

arī analizētu mācību satura saistību ar reālo dzīvi, izglītojamiem tiek piedāvātas 

dažādas mājas darbu formas. Atbilstoši apgūstamajai mācību saturam un mācību 

priekšmeta specifikai, izglītojamo mācību slodzes mazināšanai, mājas darbu formas 

tiek dažādotas kā nelieli radošie vai pētnieciskie darbi, tabulu vai shēmu izveide, kas  

palīdz  strukturēti apgūt mācību saturu. 

Izglītojamiem regulāri tiek  piedāvāta iespēja piedalīties Skolas organizētās 

lekcijās, nodarbībās gan Skolā, gan muzejos, teātros, izstādēs, uzņēmumos un 

bibliotēkās, lai rosinātu izglītojamos apgūstamo mācību saturu saistīt ar reālo dzīvi.   

Lai veicinātu izglītojamo pētnieciskās un zinātniskās darbības prasmes, gan 

pamatskolā, gan vidusskolā izglītojamiem, atbilstoši Skolas izstrādātajai kārtībai, ir 

jāveic pētnieciskais darbs 5. – 8.klašu grupā un zinātniski pētnieciskais darbs 

(turpmāk – ZPD) vidusskolā. Katrs izglītojamais, atbilstoši savām interesēm un 

spējām, mācoties 10.kl. izvēlas sava ZPD tēmu, apgūst ZPD rakstīšanas teoriju 

ievadnodarbībās, izvēlas sava ZPD vadītāju, raksta darba ievadu un veic teorētiskās 

daļas pētījumu. Savukārt, mācoties 11.klasē, izglītojamais veic praktisko pētījumu, 

apkopo darba gaitā gūtos vērojumus, raksta secinājumus, pabeidz darba noformēšanu 

un prezentē savu darbu ZPD konferencē Skolas mērogā. Labākie darbi tiek virzīti 

Rīgas pilsētas izglītojamo zinātniskajai konferencei. Katrs izglītojamais par paveikto 

ZPD saņem vērtējumu, atbilstoši vadītāja un recenzenta vērtējumam. Līdzšinējie 

izglītojamo sasniegumi liecina, ka Skolas prakse ZPD izstrādē un vērtēšanā 

uzskatāma par veiksmīgu, jo ik gadu izglītojamie saņem godalgotas vietas Rīgas 

pilsētā un, tiekot izvirzīti uz valsts ZPD konferenci, saņem apbalvojumus arī šajā 

līmenī. Lai rosinātu sistemātisku pētniecisko prasmju un iemaņu pilnveidošanos un 

pēctecību, Skolā noteikts pētnieciskais darbs 5. – 8.klasēs, kad izglītojamie izvēlas 

sava darba vadītāju un tēmu, veic pētījumu vai radošo darbu, kā arī apkopo rezultātus 

un projektu nedēļā ar tiem iepazīstina savus klases biedrus.  

Lai rosinātu izglītojamos plānot savu mācību procesu, attīstītu patstāvīgā 

darba prasmes, izglītojamiem un pedagogiem ir pieejams mācību priekšmetu 

nobeiguma pārbaudes darbu grafiks, kurā atbilstoši fiksēta informācija par pārbaudes 
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norises laikiem. Lai izglītojamie varētu pilnveidot savas zināšanas, pārrunāt ar 

skolotājiem radušos jautājumus par mācību tēmām, kā arī uzlabotu mācību 

sasniegumus, izglītojamajiem ir organizētas konsultācijas un izveidots konsultāciju 

grafiks mācību priekšmetos.  

Izglītojamo mācību sasniegumu atspoguļojums, kā arī informācija par mājas 

darbiem, pārbaudes darbiem un nobeiguma parbaudes darbiem, izglītojamo mācību 

stundu kavējumiem regulāri pieejama e-klasē, kas nodrošina mūsdienu izglītības 

sistēmai atbilstošu sadarbību starp izglītojamiem, pedagogu un vecākiem. Klašu 

audzinātāji katru mēnesi informē izglītojamo vecākus par izglītojamo mācību stundu 

kavējumiem, mācību sasniegumiem, nosūtot sekmju izrakstus,  kas nodrošina regulāru 

atgriezenisko saikni starp Skolu un vecākiem. Tika veikta izglītojamo vecāku aptauja, 

kurā aptaujas anketas aizpildīja 66% no 5.-12. klašu izglītojamo vecākiem. Aptauja 

tika veikta ar Edurio palīdzību. 88%  aptaujato vecāku ir  apmierināti ar izglītības 

kvalitāti Skolā, 89% vecāku ieteiktu Skolu citiem vecākiem. 

Stiprās puses 

  Pedagogi ir kompetenti savā mācību priekšmetā, tā apguvi dažādo ar 

mūsdienu izglītojamo vajadzībām un interesēm atbilstošām metodēm, mācību procesa 

organizēšanā izmantojot IKT. 

  Pedagogi MK ietvaros  organizē dažādus pasākumus, mācību priekšmetu 

nedēļas, konkursus, sagatavo talantīgākos izglītojamos olimpiādēm un konkursiem, 

sniedz nepieciešamo atbalstu izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām, sadarbojoties ar 

Skolas atbalsta personālu. 

  MK sadarbojas ar Skolas vadību, izvērtējot mācību stundu norisi, rādot un 

vērojot atklātās stundas, pilnveidojot izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtību un formas. 

  Lai veicinātu izglītojamo mācību motivāciju, Sola piedāvā dažādas 

mūsdienīgas mācību formas, piemēram, nodarbības ārpus Skolas vai pasākumus 

Skolā.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

  Izglītojamā individuālo vajadzību un personīgās izaugsmes veicināšana 

izglītības procesā. 

  Aktivizēt sadarbību mācību procesā pedagogu, MK un Skolas vadības līmenī 

atbilstoši Skolas definētajiem un izvirzītajiem mērķiem, kā arī veicināt 

starppriekšmetu saikni. 

  Tālākizglītīgas vajadzību sistematizēšana un koordinēšana, izmantojot tīmekļa 

sistēmu Skolā un pieaicinot ārējos ekspertus. 
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  Regulāra stundas sasniedzamā rezultāta atgriezeniskās saites nodrošināšana ar 

formatīvās vērtēšanas palīdzību, izmantojot IKT, IKT pielietojuma pilnveidošana, 

izmatojot kompetenču pieeju, kā arī portāla e-skola.lv piedāvāto iespēju plašāka 

izmantošana. 

  Vienotas izpratnes un prakses īstenošana pārbaudes darbu veidošanā un 

vērtēšanā. 

Vērtējuma līmenis –  ļoti labi 

2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Skolas pedagogi, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes un ņemot vērā 

izglītojamo vecumposmu īpatnības, izglītojamo vajadzības, stimulē izglītojamo 

motivāciju iesaistīties un uzņemties atbildību par mācību procesu un sasniedzamo 

rezultātu. Rosinot izglītojamos strādāt radoši, veicinot spēju pašiem izvērtēt sava 

darba rezultātu pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas procesā, izglītojamajiem tiek 

dota iespēja attīstīt savas spējas un izkopt savus talantus. 

Stundās regulāri tiek izvērtētas izglītojamo zināšanas un prasmes. Lai 

izglītojamos iepazīstinātu ar Valsts pārbaudes darbu norisi, gaitu un dotu iespēju 

pārbaudīt savas zināšanas un prasmes, 2. semestrī 9. un 12.klašu izglītojamie kārto 

„izmēģinājuma” eksāmenus. 

Visos mācību priekšmetos saskaņā ar mācību priekšmetu sarakstu notiek 

konsultācijas mācību satura nostiprināšanai, neskaidro jautājumu noskaidrošanai un 

mācību sasniegumu uzlabošanai. 

Būtisks resurss izglītojamo sasniegumu un izaugsmes dinamikas izvērtēšanā 

ir e–klasē piedāvātās iespējas. Tas palīdz regulāri informēt vecākus par viņu bērnu 

sasniegumiem un mācīšanās grūtībām. 

Visu vecumposmu izglītojamo mācību sasniegumi tiek regulāri analizēti 

Skolas vadības paplašinātajās sanāksmēs,  MK un pedagoģiskās padomes sēdēs ar 

mērķi plānot un saskaņot tālāko rīcību. 

Skolā ir noteikta kārtība darbam ar izglītojamo mācību stundu neattaisnotiem 

kavējumiem. Tos izvērtē atbalsta personāls sadarbībā ar klases audzinātājiem un 

izglītojamo vecākiem. Sadarbībā ar klases audzinātāju, sociālo pedagogu Skolas 

vadības sēdēs un sarunās ar izglītojamo vecākiem tiek izvērtēti kavējumu iemesli un 

izstrādāts turpmākās rīcības plāns. 

Skolā ir izstrādāta un noteikta kārtība, kā tiek sniegts atbalsts izglītojamajiem 

ar mācīšanās grūtībām. 
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Stiprās puses 

  Augsta izglītojamo individuālā motivācija un pašizaugsme – krasi 

samazinājies izglītojamo ar nepietiekamu vērtējumu un otrgadnieku skaits. 

  Augsti izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos, mācību priekšmetu 

olimpiādēs un dažādos konkursos. 

  Izglītojamo ieinteresētība un līdzatbildība mācību darbā – aktīva konsultāciju 

un individuālo nodarbību apmeklēšana, sadarbība ar skolotāju. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

  Dot izglītojamiem iespējas izmantot vairāk mācību materiālus e-vidē. 

  Piedāvāt vairāk paškontroles iespējas sadarbībā ar skolotājiem. 

  Aicināt izglītojamos aktīvi līdzdarboties Skolas vērtību definēšanā, 

tālākattīstības mērķu formulēšanā un realizācijā, tādējādi paaugstinot viņu mācību 

motivāciju. 

Vērtējuma līmenis – labi  

 

2.3 Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Pedagogi MK dalās pieredzē pārbaudes darbu veidošanā. Skolas vadība 

2015./2016.m.g un 2016./2017.m.g. kopīgi ar MP veic tēmas nobeiguma pārbaudes 

darbu satura, apjoma un noformējuma kvalitātes monitoringu, lai izglītojamo egūtais 

vērtējums būtu pēc iespējas objektīvāks. 

Skolā ir izstrādāta 5.-8. klašu izglītojamo pētniecisko darbu izstrādāšanas un 

vērtēšanas kārtība, kā arī 10.-12. klašu izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu 

izstrādāšanas un vērtēšanas kārtība. 

Regulāri tiek veikti izglītojamo sekmju kopsavilkumi, veidotas mācību gada 

atskaites, analizēti Solas un valsts pārbaudes darbi. Izglītojamo ģimenes katru mēnesi 

saņem pārskatu par savu bērnu sekmēm un kavējumiem. 

2016./2017.m.g. tiek izstrādāta jauna mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, 

kas orientēta uz visu izglītojamo (īpaši to, kuri ikdienā uzrāda optimālu zināšanu 

līmeni) individuālās mācību motivācijas paaugstināšanos. 

Skolas direktora vietnieki izglītības jomā pārrauga un kontrolē izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanas procesu kā arī atbilstošu ierakstu veikšanu e –klass 

žurnālā. 

Stiprās puses 

 Vienota un  skaidra izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas organizācija un 

kārtība. 
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 Regulārs un objektīvs vērtēšanas process veicina izglītojamo sagatavotību 

valsts pārbaudes darbiem, par  to liecina valsts pārbaudes darbu rezultātu korelācija ar  

ikdienas vērtējumiem. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Strādāt pie jaunās mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības iedzīvināšanas 

ikdienā un šī procesa uzraudzīšanas no Skolas vadības puses. 

 Turpināt monitoringu par tēmas nobeiguma darbiem. 

 Aktivizēt darbu pie kvalitatīvas vērtēšanas kritēriju izstrādes un skolēnu 

iepazīstināšanas ar tiem, izmantojot e-klases iespējas. 

 

Vērtējuma līmenis –labi 
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3. Izglītojamo sasniegumi 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Skolā ir izstrādāta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā. Katru 

semestri 1.-4. klašu MK analizē pārbaudes darbu rezultātus un izvirza turpmākā darba 

uzdevumus. Mācību gada beigās priekšmeta pedagogs izanalizē izglītojamo mācību 

sasniegumus un analīzes rezultātus iesniedz MK. Mācību gada rezultātus apspriež 

kopīgi MK, lai vienotos par tālāko darbību, izvirzītu turpmākā darba uzdevumus.  

Mācību gada beigās skolas un valsts diagnosticējošo pārbaudes darbu rezultātus un to 

analīzi MK vadītājs iesniedz MP un ziņo mācību gada noslēguma Pedagoģiskās 

padomes sēdē.  

E-klase 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 

tiek izmantota pedagoģiskā procesa pilnveidošanai. 

Apkopotie dati par 2015./2016. mācību gada sasniegumiem 4.klašu 

skolēniem (skatīt pielikumu Nr.1) rāda, ka gan matemātikā, latviešu valodā, gan angļu 

valodā  augstu un optimālu līmeni (6-10 balles) uzrāda  aptuveni 90% izglītojamo. 

Literatūrā  95,4% i\glītojamo uzrāda optimālu un augstu līmeni, jo regulāri tiek veikta 

lasīšanas veicināšanas un lasītprasmes novērtēšanas prakse. Ļoti labus rezultātus  

izglītojamie sasnieguši dabaszinību apguvē. Augstus sasniegumus (9-10 balles) 

uzrāda 53,5% izglītojamo. Augstus un optimālus (6-10 balles) -  97,7% izglītojamo. 

Viens 4. klašu izglītojamais mācījās ārzemēs, tādēļ viņam visos priekšmetos uzrādās – 

nv. 

Izglītojamo mācību sasniegumi un mācību stundu vērošana liecina, ka 

izglītojamie 1. - 4. klasēs mācās labprāt, viņiem veidojas prasmes darboties gan pāros, 

gan grupās. Izglītojamiem patīk iespēja praktiski darboties un veikt nelielus pētījumus 

gan sociālajās zinībās, gan dabaszinību stundās. Būtiski, ka 1.-4.  klasēs pedagogs ir 

arī klases audzinātājs un labi pārzina izglītojamo spējas un prasmes. Liela nozīme ir 

atbalsta personāla darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 

5.-9.klašu izglītojamo ikdienas mācību darbs tiek organizēts mērķtiecīgi un 

sistemātiski. 5.klasē vērojami labāki vērtējumi, kas saistāmi ar izglītojamo augstāku 

centību un lielāku vecāku kontroli un atbalstu izglītojamo mācību darbā. Mācību 
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priekšmeti, kuru apguve 5.-9.klašu posmā ar visaugstākajiem rādītājiem ir sports, 

mājturība un tehnoloģijas, kā arī vizuālā māksla. Grūtāk izglītojamiem padodas fizika 

un ķīmija. 

10.-12.klasēs  ikdienas mācību darbs lielākā mērā ir atkarīgs no pašu 

izglītojamo apņēmības un ieinteresētības. 12.klasē vērojami labāki vērtējumi, kas 

saistāmi ar izglītojamo lielu ieinteresētību labā vidējā vērtējumā, kas saistās ar atestāta 

par vidējo izglītību iegūšanu un iestāšanos augstākajās izglītības iestādēs. Mācību 

priekšmeti, kuru apguve 10.-12. klasēs ir ar visaugstākajiem rādītājiem,  ir sports un 

vizuālā māksla. Tiem pievienojušies tādi mācību priekšmeti kā politika un tiesības, 

psiholoģija, ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture. Zemākus vērtējumus 

izglītojamie joprojām uzrādījuši tādās jomās kā fizika un ķīmija. (pilnu statistiku skat. 

pielikums Nr.1).  

Kopumā analizējot, izjamo glītosekmes jāsecina, ka ir vērojams progress un 

noturīga, pozitīva dinamika. To apliecina fakts, ka 5.-12.klašu grupā laika posmā no 

2013./2014.m.g. vidējā atzīme no 7,07 ir paaugstinājusies līdz 7,54  2015./2016.m.g. 

nobeigumā. Savukārt, izglītojamo skaits, kuriem mācību gada nobeigumā ir bijuši 

nepietiekami vērtējumi, laika posmā no 2013./14.m.g. 3,03% ir samazinājies līdz 

1,27% 2015./2016.m.g. 

Par ikdienas darba rezultātiem, kas īpašā veidā parādās izglītojamodalībā 

mācību priekšmetu olimpiādēs un ar mācību priekšmetiem saistītos konkursos, 

piemēram, ZPD, var runāt ar prieku un gandarījumu. Ievērības cienīgs ir gan 

dalībnieku kopskaits, gan iegūtie rezultāti. Ieskatam dati par izglītojamo ZPD. 

2012./2013.m.g. 14 zinātniski pētniecisko darbu izstrādātāji tika augstu 

novērtēti Rīgas pilsētas mērogā – 3 atzinības, 3 III vietas, 3 IIvietas un 5 I vietas. 11 

no šiem darbiem tika virzīti tālāk, aizstāvēšanai valsts mērogā. 

2013./2014.m.g. pilsētas mērogā augstu tika novērtēti 15 darbi – 7 atzinības, 

2III vietas, 4 II vietas  un 2 augstākie novērtējumi. 7 darbi tika tālāk aizstāvēti arī 

valsts mērogā, kur darbs veselības zinātnes sekcijā ieguva 3.pakāpes apbalvojumu. 

2014./2015.m.g. Rīgas pilsētā skolēni aizstāvot savus pētījumus ieguva 3 

atzinības, 2 III vietas, 6 II vietas un 5I vietas. No šiem 18 darbiem 11 tika virzīti tālāk, 

aizstāvēšanai valsts mērogā, kur Latvijas 39. skolēnu zinātniskajā konferencē tika 

izcīnītas 3 godalgotas vietas – 3.vieta cittautu valodniecības sekcijā, 2.vieta vides 

zinību sekcijā un 1.vieta fizikas sekcijā. 

2015./2016.m.g. Rīgas pilsētā skolēni zinātniski pētniecisko darbu jomā 

ieguva 5 atzinības, 3 III vietas, 3 II vietas un 4 I vietas. No šiem 15 darbiem, 11 tika 

virzīti aizstāvēšanai Latvijas mērogā. Šajā gadā valstī godalgotie darbi bija seši – 2 III 
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vietas inženierzinātņu nozarē, 2.vieta vēsturē, pedagoģijā un socioloģijā un 1.vieta 

mākslas zinātnēs. 

Vērtējot šo 4 mācību gadu izglītojamo sasniegumus zinātniski pētniecisko 

darbu jomā vērojama  tendence – katru gadu 11 darbi tiek virzīti aizstāvēšanai valsts 

mērogā, izņēmums ir 2014.gada pavasaris, kad valsts mērogā tika virzīti 7 darbi. 

Ņemot vērā, ka vienpadsmito klašu grupā vidēji mācās 55-60 izglītojamie, rādītājs ir 

pozitīvi vērtējams. Rīgas pilsētu pēdējo triju gadu laikā regulāri ieņemam 3. – 6.vietu 

ZPD konkursa kopsavilkumā.Otrs secinājums, pēdējos gados Latvijas mērogā 

visvairāk labākie darbi izstrādāti eksakto zinātņu jomās (inženierzinātnes un fizika). 

Talantīgākie izglītojamie piedalās dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs. 

Rezultāti tiek apkopoti un analizēti un pozitīvi, ka pēdējos gados ir palielinājies 

dažādu mācību priekšmetu olimpiāžu spektrs un arī dalībnieku pārstāvniecība. Katru 

gadu no izglītojamiem ir tādi, kuri izcīna tiesības pārstāvēt Rīgas pilsētu valsts mācību 

priekšmetu olimpiādēs, iegūstot arī godalgotas vietas. Skolai ir gandarījums, ka 

starptrautiskā mērogā 2012./2013.m.g. Alise Ella Pretkalniņa ieguva bronzas medaļu 

Eiropas meiteņu matemātikasolimpiādē. (pilnu statistiku par sizglītojamo dalību un 

sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs skat. pielikumā nr2.) Kopējās tendences 

– ik gadu vidēji tiek iegūti 70-90 augsti olimpiāžu novērtējumi Rīgas pilsētas mērogā 

un 3-5 valsts mērogā. Pozitīva tendence, ka no 2014./2015.m.g. godalgoto olimpiāžu 

vidū ir arī vācu valodas olimpiāde, mājturības olimpiāde un informātikas olimpiāde, 

bet no pagājušā mācību gada arī Rīgas pilsētas krievu valodas olimpiāde. Var secināt, 

ka izglītojamie, demonstrējot individuālās spējas, visbiežāk var uzrādīt ļoti labus 

rezultātus matemātikā, latviešu valodā, bioloģijā, vēsturē, ķīmijā un fizikā. 

Ata Kronvalda fonda veidotajā reitingā darbā ar talantīgajiem izglītojamiem, 

Skola lielo skolu grupā vienmēr ir TOP 20 vidū, bet 2015./2016.m.g. iegūta 11. vieta 

un 2014./2015.g. iegūta 9.vieta, kas vērtējams kā ļoti augstvērtīgs rezultāts. 

Stiprās puses 

 Skolā izstrādāts izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

 Vērtēšanas kārtība skolā tiek regulāri monitorēta un aktualizēta. 

Nepieciešamības gadījumā pedagogi tiek konsultēti par vērtēšanas kārtību. 

 Izglītojamo vecāki ir informēti par skolā pastāvošo pārbaudes darbu un mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

 Sasniegumi tiek izvērtēti dinamikas progresa veicināšanas aspektā un 

salīdzināti ar rezultātiem valstī un Rīgas pilsētā. 

 Gūtie sasniegumi ikdienas darbā ir laba bāze izglītojamiem tālākizglītībā. 
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 Skolotāji strādā ar talantīgajiem izglītojamiem, palīdzot sagatavoties mācību 

prieksmetu olimpiādēm. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 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. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi  

 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Skola veic nopietnu, sistemātisku mācību procesa organizēšanu izglītojamo 

veiksmīgai valsts pārbaudes darbu sagatavošanai un norisei. Valsts pārbaudes darbu 

rezultāti tiek apkopoti un analizēti MK, nosakot sasniegumus un izglītojamo 

pilnveidojamās prasmes. Skolas kopējie rezultāti katru gadu tiek izskatīti augusta 

pedagoģiskās padomes sēdē, salīdzinot un vērtējot sasniegumu dinamiku un izvirzot 

uzdevumus mācīšanas un mācīšanās procesam. 

Izglītojamo sasniegumi valsts diagnosticējošos darbos 3.klasē  

Līdz 2012./2013. mācību gadam ieskaites forma 3. klasēs bija pārbaudes 

darbs, bet no 2013./2014. mācību gada - diagnosticējošs darbs ar kombinētu mācību 

saturu. Ar  diagnosticējošiem darbiem tiek veikta izglītojamo sasniegumu diagnostika, 

kuras mērķis ir attiecīgajā mācību priekšmetā tos novērtēt un uzlabot. Diagnosticējošā 

pārbaudes darba vērtējums tiek izteikts punktos vai procentos. Veicot darba analīzi, 

tiek noteikts katra izglītojamā un visas klases izglītojamo sasniegumu līmenis, meklēti 

cēloņi nepietiekamu zināšanu, prasmju un iemaņu trūkumam. 

Diagnosticējošā darba sasniegumi Skolā 2013./2014., 2014./2015. m.g. ir 

nedaudz augstāki nekā Rīgas pilsētā. Toties 2015./2016. m.g. tie ir praktiski identiski 

tiem, kādi ir Rīgas pilsētā.  
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Izglītojamo sasniegumi valsts diagnosticējošos darbos 6.klasē  

2014./2015.m.g. un 2015./2016.m.g. notika diagnosticējošie darbi 6.klasēm 

matemātikā, latviešu valodā un dabaszinībās. Salīdzinot dinamiku pa gadiem, 

redzams, ka Skolas mērogā izaugsme vērojama matemātikas (no 73,99% uz 76,74%) 

un latviešu valodas apguvē (no 68,94% uz 71,88%), bet ne tik sekmīgi veicies 

dabaszinībās (no 73,79% uz 69,91%). Kopumā jāsecina, ka izglītojamo sasniegumi ir 

stabili un augsti, jo regress dabas zinībās ir minimāls un tik un tā arī 2015./2016.m.g. 

joprojām ir augstāks par valsts rādītāju par 5,79%. 

 

Skolas 6.klašu izglītojamo sasniegumi 2014./2015.m.g. visos diagnosticējošo 

darbu priekšmetos ir augstāki, kā valsts vidējais rādītājs – attiecīgi matemātikā par 

16,38%, latviešu valodā par 6,94% un dabaszinībās par 6,08%. 
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Arī 2015./2016.m.g. 6.klašu izglītojamo sasniegumi ir stabili un joprojām 

visos diagnosticējošo darbu priekšmetos ir augstāk, kā valsts vidējais rādītājs – 

attiecīgi matemātikā par 10,22%, latviešu valodā par 7,88% un dabaszinībās par 

5,79%. 

 

Kopumā izglītojamo sasniegumi 6.klašu diagnosticējošajos darbos ir stabili 

un augsti. Izglītojamie uzrāda labākus rezultātus par valsts vidējajiem rādītājiem visos 

parametros. Pedagogi analizē vērtējumus sīkāk, lai atrastu veidu,  kā klasei kopumā 

un individuāli izglītojamiem palīdzētu apgūt zināšanas un prasmes, kurās 

nepieciešams uzlabojums. 

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 9. klasē  

Visā 3 gadu izvērtēšanas periodā kā 9. klašu valsts pārbaudes darbi ir noteikti 

eksāmeni latviešu valodā, svešvalodā (angļu/krievu), matemātikā un Latvijas vēsturē. 

Tabulā redzams kopsavilkums par eksāmenu rezultātiem. 
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 Eksāmenu vērtējumi skolēnu skaitam  

9.klase Nepiet. Pietiek. Optimāls Augsts Kopējais 
Latviešu valoda 1-3 4-5 6-8 9-10 sk.sk. 

2013./2014 0 21 54 1 76 

2014./2015 0 20 56 3 79 

2015./2016 0 21 55 6 82 

Matemātika           
2013./2014 1 13 43 19 76 

2014./2015 0 4 41 34 79 

2015./2016 0 16 38 27 81 

Angļu valoda           
2013./2014 0 7 35 23 65 

2014./2015 1 6 27 32 66 

2015./2016 0 10 25 40 75 

Krievu valoda           
2013./2014 0 3 5 2 10 

2014./2015 0 1 5 5 11 

2015./2016 0 0 4 3 7 

Latvijas vēsture           
2013./2014 0 21 50 5 76 

2014./2015 0 10 47 22 79 

2015./2016 1 15 51 15 82 

Salīdzinot tabulā attēlotos datus, redzams ka gandrīz visos eksāmenos 

izglītojamie visvairāk ieguvuši optimālu vērtējumu. Vienīgais eksāmens, kura rezultāti 

neatbilst šim nosacījumam ir angļu valodas eksāmens, kurā pēdējos divus gadus 

augstu sasniegumu rezultāti ir lielākā apjomā kā optimālie. Trīs gadu laikā vidējais 

eksāmenu rezultātu rādītājs angļu valodā ir 78,53% un latviešu valodā 67,38%. 

2015./2016.m.g. eksāmenu rezultāti Vidējais procentuālais vērtējums Skolas 9.klašu 

izglītojamiem: Angļu valoda 77,34%, Latviešu valoda 67,48%, Matemātika 76,40%, 

Latvijas vēsture 71,79%. 

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 12.klasē  

Katru gadu 12.klašu izglītojamie kārto obligātos centralizētos eksāmenus 

(turpmāk – CE), izvēlas kārtot arī CE fizikā, ķīmijā, bioloģijā vai Latvijas un pasaules 

vēsturē, kā arī necentralizētos eksāmenus informātikā, ģeogrāfijā vai ekonomikā. 

Izvērtējot divpadsmito klašu CE rezultātus, veidojas šāds skatījums par izglītojamo 

sniegumu: 
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Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2015./2016.m.g. izglītojamo sasniegumi CE ir 

uzlabojušies angļu valodā, kievu valodā, bioloģijā un ķīmijā, savukārt pasliktinājušies 

fizikā, matemātikā un vēsturē. CE Latviešu valodā rezultāts ir līdzīgs pagājušā gada 

rādītājiem. Nav saskatāma tendence, ka kādā no mācību priekšmetiem rezultāti 

uzlabotos gadu no gada. Tas, iespējams, skaidrojams ar izglītojamo mainību katrā 

mācību gadā un salīdzinoši augsto sasniegumu robežu sākotnēji, kas tiek ņemta kā 

pirmais atskaites punkts. Bez tam, piemēram, matemātikā 2015./2016. m.g. eksāmena 

darbā iekļautie jautājumi (īpaši 1.daļā) bija salīdzinoši citādi no skolēna domāšanas 

prasmju līmeņa, kas radīja ievērojamu rezultātu kritumu visā valstī. Ja Skolas 12. 

klašu CE rezultātus salīdzina ar Rīgas pilsētas un Latvijas rādītājiem, tad kopumā 

salīdzinājums rada gandarījumu. 
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12. klašu 2015./2016.m.g. CE rezultātu salīdzinājums Rīgas un 
valsts mērogā

Valsts Rīga 64.vsk.
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Vidējie CE rādītāji Skolā  2015./2016.m.g. ir par 11.82% augstāki kā Rīgā un 

par 16.41% augstāki kā valstī. Kopējais vidējais apguves rādītājs 5 mācību gadu 

griezumā vienmēr ir virs 70%, sasniedzot maksimālo vērtību 75 %  2014./2015. m.g. 

Skolas kolektīvs ir gandarīts, ka gandrīz katru gadu tiekam aicināti uz 

Draudzīgā Aicinājuma fonda veidotā skolu reitinga pēc CE rezultātiem balvu 

pasniegšanas ceremoniju. Piemēram, 2011. un 2012.gadā Skola ieguva 1.vietu 

kopvērtējumā pilsētu vidusskolu grupā, bet 2013. un 2015. gadā 2.vietu. Arī šinī 

mācību gadā Skola ir nominantu vidū. CE rezultāti nav pašmērķis, bet sistemātiska 

darba rezultāts, un kvalitāte, radot Skolas atpazīstamību Rīgas pilsētā un valstī 

kopumā. 

Stiprās puses: 

 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudījumos ir labāki kā vidēji valstī 

nepārtraukti. 

 Nav vērojamas neprognozējamas parādības dinamikā 

 Pedagogi intensīvi strādā un motivē izglītojamos, gatavojoties valsts 

pārbaudes darbiem, izmantojot arī fakultatīvās un individuālās un grupu darba 

stundas. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Produktīvāka pedagogu sadarbība savstarpēja atbalsta nodrošināšanai, lai rastu 

metodiskos paņēmienus un zināšanas, kas būtiski uzlabotu ikdienas darbu, kā rezultātā 

paaugstinātos arī skolēnu vērtējumi skolas un valsts pārbaudes darbos. 

 Mērķtiecīgas sadarbība organizēšana ar vecākiem atbalsta sniegšanai 

izglītojamo sagatavošanas darbā valsts pārbaudes darbiem. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 
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4. Atbalsts izglītojamajiem 

4.1. Psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

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

izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas darba drošības instrukcijas un noteikumi, 

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

reglamentēta rīcība un uzvedība mācību ekskursijās.Ar prasībām iepazīstināti 

izglītojamie, pedagogi, darbinieki un izglītojamo vecāki. Ar skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem var iepazīties skolas mājas lapā. Skolā ir izstrādāti un visiem redzamās 

vietās izvietoti Skolas evakuācijas plāni. Katrā stāvā ir nozīmēta atbildīgā persona, 

kuras uzdevums ir nodrošināt sekmīgu un ātru evakuēšanos no skolas telpām. Reizi 

gadā tiek veikta praktiskā nodarbība - izglītojamo evakuācija. 

Skola rūpējas par bērnu drošību skolā un ārpusskolas pasākumos, to apliecina 

arī Edurio veiktā izglītojamo aptauja, kurā 80% aptaujāto, atzīst, ka viņi skolā jūtas 

droši.  Par savu bērnu drošību skolā pārliecināti ir 90% aptaujato vecāku. Klases 

stundās skolēni   tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un ar 

izglītojamajiem tiek pārrunāti drošības jautājumi un rīcība ekstremālās situācijās. Par 

noteikumu ievērošanu izglītojamie parakstās e-klases žurnāla izdrukās. Izglītojamo 

izglītošanā piedalās arī Ceļu satiksmes drošības direkcijas, Valsts policijas un 

pašvaldības policijas darbinieki. Visiem ir pieejama informācija, kā sazināties ar 

palīdzības dienestiem. 

Skola rūpējas par bērnu drošību skolā un ārpusskolas pasākumos. Skolā un 

tās teritorijā ir nodrošināta izglītojamo drošība. Skolā ir dienas dežurants, kas kontrolē 

Skolas apmeklētāju plūsmu, Skolai piesaistīts pašvaldības policijas darbinieks, 

uzstādītas 8 videonovērošanas kameras, kas palīdz kontrolēt situāciju Skolas telpās un 

teritorijā. 

Lai garantētu izglītojamo drošību, mācību stundu laikā tiek ierobežota 

izglītojamo iziešana ārpus skolas. Skolas dežuranti kontrolē skolas apmeklētāju  

plūsmu  un noskaidro viņu ierašanās mērķi. 

Ir izstrādāti normatīvie akti darba drošības jautājumos. Lai nodrošinātu 

normatīvo aktu izstrādi un darba drošības nodrošināšanu, Skola  ilgstoši sadarbojas ar 

firmu „Guna BSK”. 

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām Skolā ir  nozīmētas atbildīgās personas 

par darba aizsardzību  un ugunsdrošību.  

Reizi gadā tiek veikta Skolas darbinieku teorētiskā apmācība darba 

aizsardzības,  ugunsdrošības  un evakuācijas jautājumos. 
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Esošie Skolas iekšējās 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. 

Skola regulāri apkopo datus par izglītojamo veselības stāvokli un 

individuālajām vajadzībām, kā arī lūdz vecākus sniegt informāciju par bērnu veselības 

problēmām, ja tās var traucēt mācību darbu. 

Atbilstoši normatīvo aktu prasībāmSkolas ēkā ir iekārtots medicīnas 

kabinets. Skolas medicīnas māsa  katru dienu pārbauda ēdienkarti,  kontrolē  

piegādāto produktu un ēdiena kvalitāti, kontrolē, kā tiek ievērotas prasības speciālo 

diētu nodrošināšanai. Ikdienas darbā medicīnas māsa sadarbojas ar klašu 

audzinātājiem, 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 veicina veselīga dzīvesveida popularizēšanu, organizējot dažādus 

konkursus un izstādes.Balstoties uz vecāku iesniegumiem un skolas brīvpusdienu 

piešķiršanas komisijas lēmumu, iespēju robežās tiek nodrošinātas bezmaksas 

pusdienas maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās 10. – 12. 

klasēs no neizmantotajiem brīvpusdienu līdzekļiem. 

Skola piedalās ESF finansētās programmās „Skolas auglis” un „Skolas 

piens”. 

 Veicinot izglītojamo ar mācīšanās grūtībām integrēšanu un iekļaušanu 

izglītības procesā, pedagogi sadarbība ar atbalsta personālu izstrādā viņiem 

individuālos izglītības plānus, kuros tiek noteikti pedagoģiskie, sociālie un 

psiholoģiskie palīdzības veidi. Nepieciešamības gadījumos sadarbojas ar RD IKSD 

pedagoģiski medicīnisko komisiju un Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju. 

Atbalsta personāls ir izstrādājis kārtību, kā strādāt ar izglītojamajiem, kuriem mācību 

procesā piemērojami atbalsta pasākumi. 

Skolā palīdzību meklē izglītojamie ar dažādām psihosomatiskām sūdzībām 

un sarežģītiem ģimenes apstākļiem. Šāda veida problēmas tiek risinātas, atbalsta 

personālam sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, pedagogiem, izglītojamo vecākiem 

un vajadzības gadījumā ar dažādām institūcijām ārpus skolas – RD IKSD, Rīgas 

domes Labklājības departamenta Veselības pārvaldes Sabiedrības veselības 

veicināšanas un profilakses nodaļu, Sociālo dienestu, Rīgas Pašvaldības policiju, 

Valsts policiju, Rīgas bāriņtiesu, Valsts Bērnu tiesību aizsardzības centru, veselības 

aprūpes iestādēm, krīzes centriem, interešu izglītības iestādēm un dažādām 

nevalstiskām organizācijām. 
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Skolas ēkā ir izveidots psihologa kabinets, un izglītojamajiem, viņu 

vecākiem un pedagogiem ir pieejama psiholoģiskā palīdzība. Izglītības psihologs veic 

neatliekamo psiholoģisko konsultēšanu dažādās krīzes situācijās, kā arī 

psihodiagnostiku, lai noteiktu bērnu psiholoģisko, emocionālo un intelektuālo 

problēmu cēloni. Par iegūtajiem rezultātiem tiek informēti izglītojamo vecāki un 

Skolas atbalsta personāla komisijas speciālisti, kuri pieņem lēmumu par tālāko rīcību. 

Skolas ēkā ir izveidots sociālā pedagoga kabinets, un izglītojamajiem, viņu 

vecākiem un pedagogiem problemātiskās situācijās ir pieejama sociālā pedagoga 

palīdzība. 

Skolas teritorijā katru dienu dežūrē Rīgas pašvaldības policists. 

Skolas atbalsta personāls savas kompetences ietvaros risina neattaisnotu 

mācību stundu kavējuma jautājumus, sniedz palīdzību izglītojamajiem, kuri ilgstoši 

nav apmeklējuši Skolu, konsultē izglītojamos, vecākus un pedagogus izglītojamo 

mācīšanās  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 izraisošajām vielām, izglītojamo drošību, tiesībām, pienākumiem, atbildību, 

drošību interneta vidē un savstarpējām attiecībām. 

Edurio veiktajā izglītojamo aptaujā 74% aptaujāto izglītojamo (5.-12.kl.) 

atzīst, ka pēdējā gada laikā skolas biedri viņus nav fiziski aizskāruši.  79 % atzīst, ka 

attiecības ar klases biedriem ir labas. 

80% aptaujato vecāku atzīst, ka  skolotāju un vecāku tikšanās tiek 

organizētas pieņemamā laikā. 70% vecāku apgalvo, ka klases audzinātājs pazīst ļoti 

labi viņa bērnu, bērna īpatnības un vajadzības, 78%  vecāku domā, ka skolotāji un 

Skolas darbinieki ciena izglītojamos, 79% izglītojamo ciena Skolas skolotājus un 

Skolas darbiniekus. Klašu audzinātāju MK sniedz pedagoģisko, sociālo un 

psiholoģisko palīdzību jaunajiem kolēģiem. 

Stiprās puses 

 Skolā strādā spēcīga atbalsta personāla komanda. 

 Skolā ir noteikta sistēma darbā ar izglītojamajiem, kuriem mācību procesā 

piemērojami atbalsta pasākumi.  

 Regulāra izglītojamo instruēšana drošības jautājumos. 

 Tiek īstenotas dažādas programmas, lai veicinātu izglītojamo veselīgu 

dzīvesveidu. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veicināt Skolas un vecāku sadarbību izglītojamo veselības un drošības 

jautājumos, līdzsvarojot Skolas un vecāku atbildību. 

 Pilnveidot  sociālpedagoģisko atbalsta sistēmu darbā ar izglītojamiem, kuriem 

ir uzvedības traucējumi. 

 Izglītojamo drošības nodrošināšanai panākt gaismas laternu uzstādīšanu pie 

skolas gājēju pārejas.  

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

 

4.2.Atbalsts personības veidošanā 

Vienotā izglītības procesā tiek realizēti Skolas pamatmērķi –  

1. Nodrošināt  pilnvērtīgu mācību un audzināšanas procesu, radot labvēlīgu 

vidi bērna attīstībai un tālākizglītībai. 

2. Veidot  izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, 

apkārtējo vidi un valsti. 

Atskaites periodā Skola ir strādājusi pie vairāku uzdevumu īstenošanas: 

 Nodrošināt nepieciešamo atbalstu izglītojamiem, viņu vecākiem un 

skolotājiem mācību un audzināšanas procesā, īpašu uzmanību veltot 

izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām un talantīgajiem audzēkņiem. 

 Motivēt izglītojamos tālākās izglītības iegūšanai un mērķtiecīgas savas 

karjeras veidošanai, piedāvājot karjeras izglītības programmu Skolā un 

tādējādi sekmējot valsts tautsaimniecības veiksmīgu turpmāko attīstību. 

 Veicināt katra izglītojamā spēju mērķtiecīgu attīstīšanu un pilnveidi, 

piedāvājot interešu izglītības programmas dažādās kultūras nozarēs, sportā un 

zinātnē. 

 Veidot izglītojamo, skolotāju un vecāku piederības apziņu Skolai un pozitīvas, 

uzticības pilnas savstarpējās attiecības Skolas kolektīvā. 

 Attīstīt saskarsmes prasmes, cenšoties mazināt sociālo spriedzi.  

 Uzturēt Skolā pievilcīgu un mūsdienu apstākļiem atbilstošu vidi. 

Audzināšanas darbs Skolā norit plānveidīgi, ievērojot pēctecības principu. 

Tiek izvirzītas prioritātes un konkrēti uzdevumi katram mācību gadam. Katram klases 

audzinātājam ir izstrādāta audzināšanas darba vadlīnijas, atbilstoši izglītojamo 

vajadzībām. Klases stundu plānojumā ietvertas tēmas, kas veicina radošo un 

pilsonisko aktivitāti, sekmē savu iespēju, tiesību, pienākumu un atbildības 

apzināšanos, palīdz veidot izglītojamos pozitīvu attieksmi  pret sevi un dzīvi, veicina 
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pašattīstības kompetenci, apgūstot socializācijas un sadarbības prasmes, attīsta 

emocionalitāti un veido tolerantu attieksmi  pret līdzcilvēkiem.  

Iepriekšminētaja aptaujā 85% aptaujato skolēnu atzīst, ka viņiem patīk 

apmeklēt Skolas pasākumus. 91% aptaujato vecāku uzskata, ka Skolas pasākumi un 

ārpusstundu nodarbības atbilst bērnu interesēm. 

Ikvienam izglītojamam ir iespēja piedalīties Skolas ārpusstundu aktivitātēs 

atbilstoši viņa interesēm, spējām un talantiem. Tiek  nodrošinātas iespējas 

izglītojamiem radoši izpausties un apliecināties. Skola piedāvā plašas iespējas 

darboties sabiedriskās dzīves veidošanā. Skolā izveidojušās noturīgas tradīcijas - 

1.septembris, Ziedu svētki, Skolotāju diena, 10.klašu adaptācijas dienas un uzņemšana 

vidusskolā,  Valsts svētku svinēšana un koncerts vecākiem, Adventes pasākumi, 

Ziemassvētku pasākumi izglītojamiem un koncerts vecākiem, skolotājiem un Skolas 

bijušajiem darbiniekiem, ģimenes aizlūgums baznīcā, Žetonu vakars, interešu 

izglītības pulciņu gada koncerts un vizuālās mākslas un rokdarbu izstāde, deju 

kolektīva „Dzērvenīte” koncerts, Pēdējais zvans, izlaidumi, absolventu salidojumi, 

mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu un labāko sportistu godināšana “Gada balva” - 

veicinot izglītojamajos, vecākos un darbiniekos lepnumu par Skolu, stiprinot 

piederības sajūtu. Skolas tradīcijas tiek izkoptas, ieviešot jauno, bet nezaudējot Skolai 

raksturīgo. Skolai ir sava atribūtika: karogs, žetons, logo, atzinības raksti, mājas lapa, 

dienasgrāmatas.   

Skolēnu aptauja parāda, ka 86% aptaujato skolēnu ir apmierināti ar izglītību, 

ko iegūst Skolā, 85% skolēnu lepojas ar Skolu. 

Skola ļoti lielu uzmanību pievērš patriotiskajai un pilsoniskajai audzināšanai. 

Lai veicinātu patriotismu, stiprinātu piederības sajūtu savai valstij, koptu 

skolas un valsts tradīcijas, katru gadu ar pasākumu virkni tiek atzīmēta Valsts 

dzimšanas diena – svētku koncerts, viktorīnas, Skolas patriotu izvirzīšana un  

godināšana, ziedu nolikšana Brāļu kapos,  vecāku un absolventu - Latvijas patriotu -  

aicināšana uz tikšanos un svētku torti.  2015.gada novembrī visas  klases iesaistījās 

Latvijas novadu pētniecībā, kas noslēdzās ar  vērienīgu pasākumu “Mazs bij’ tēva 

novadiņis”, sagaidot “Baltijas ceļa” 25 gadadienu, tika sarīkots pasākums, kurā 

piedalījās  Baltijas ceļa himnas autors Valdis Pavlovskis. Visa skola simboliski 

sadevās rokās un veidoja improvizētu Baltijas ceļu. Nozīmīgi ir arī Barikāžu piemiņas 

dienas pasākumi, Barikāžu dienas ar improvizētu atmiņu ugunskuru, dziesmām un 

tēju Skolas pagalmā. Izglītojamie iesaistās arī Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 

gadadienu atzīmēšanā.  Gaidot Latvijas simtgadi, 2016. gada maija mēnesī tika 

organizēts Latvijas mēroga konkurss  6. un 10. klasēm “Pirms 100 gadiem dzima 

valsts”. Notika neklātienes konkurss, bet veiksmīgākie 30 izglītojamie tika aicināti uz 
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divu dienu pasākumu Skolā, tādējādi popularizējot izglītības iestādi un nodrošinot tās 

atpazīstamību. 

Izglītojamajiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus, apspriest aktuālus 

Skolas dzīves jautājumus, organizēt un piedalīties dažādu pasākumu veidošanā. 

Darbojoties Skolēnu padomē, 5.-12. klašu izglītojamie izsaka priekšlikumus un 

organizē dažādus ārpusstundu pasākumus, konkursus un diskusijas. Skolēnu padomes 

pārstāvji darbojas Skolas padomē un Rīgas pilsētas Skolēnu domē. Skolēnu padome 

piedalās skolas darba plānošanā, attīstības plāna veidošanā, analizē un vērtē paveikto. 

Izglītojamie piedalās Skolas vides veidošanā, veicot Skolas dežūras un 

iesaistoties Skolas apkārtnes un skolas telpu sakārtošanā ikdienā, kā arī gatavojoties 

jaunajam mācību gadam. Izglītojamie  tiek rosināti rūpēties par citiem cilvēkiem 

apkārtējā sabiedrībā, tāpēc regulāri tiek organizētas labdarības akcijas. Cieša 

sadarbība ir izveidojusies ar Auces bērnu invalīdu un maznodrošināto biedrību. 

Patriotismu, piederības izjūtu savai valstij veicina klases stundu plašais tēmu 

loks, kas radina kopt valsts un Skolas tradīcijas. Izglītojamie tiek iesaistīti nozīmīgās 

sabiedriskās un kultūras dzīves aktivitātēs. Skolā darbojas klašu audzinātāju MK, Ir 

izveidota „Labo ideju banka”. 

Skolas psihologs un direktora vietnieki sniedz atbalstu klašu audzinātājiem.  

Ar mērķi iepazīt citam citu un saliedēt klases kolektīvu katra mācību gada 

sākumā tiek organizētas adaptācijas dienas 1., 5., 10. klašu izglītojamajiem. Šajā laikā 

notiek izglītojamo un klases kolektīva psiholoģiskā izpēte. Īpaša uzmanība tiek  

pievērsta izglītojamiem, kuri ir mainījuši skolu,  klases kolektīva veidošanai, 

saskarsmes treniņiem un izglītojamo emocionālajam stāvoklim, iekļaujoties jaunajā 

vidē. Regulāri tiek izvērtēta adaptācijas procesa norise. Vecāki tiek informēti par 

adaptācijas rezultātiem.  

Izglītojamo personības izaugsme tiek veicināta arī dažādos projektos un 

alternatīvajās stundās. Klases piedalās dažādos ārpusskolas un valstiska mēroga 

pasākumos, kas veicina saliedētību,  „ZZ čempionāts”, TV erudīcijas konkursā 

„Gudrs, vēl gudrāks”, “Rīgas sargi“, ”Barikāžu rekonstrukcijas spēles” u.c. Klašu 

audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji organizē teātra izrāžu,  koncertu, dažādu 

uzņēmumu un kultūras iestāžu kolektīvo apmeklējumus. 

Skolā sekmē izglītojamo saturīga brīvā laika pavadīšanu un nodrošina 

iespējas audzēkņu pašizteikšanās un pašrealizācijas vajadzību apmierināšanai 

ārpusstundu nodarbībās. Tiek piedāvātas daudzveidīgas interešu izglītības 

programmas dažādās kultūras nozarēs, sportā un zinātnē. 

Skolā darbojas 22 interešu izglītības programmas, kurās iesaistīti 700 

izglītojamie. 
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 Visvairāk izglītojamo darbojas kultūrizglītības programmās (5 kori, 2 

vokālie ansambļi, 8 grupas tautas deju kolektīvā “ Dzērvenīte,”  3 teātra “ Lidojums” 

grupas,  2 netradicionālo rokdarbu grupas) – 546 dalībnieki, sportā (volejbols, 

florbols, karatē, VFS) – 136 dalībnieki, vides zinības -18. 

Pārskata periodā ir saglabāti visi interešu izglītības pulciņi. Dalībnieku skaits 

pulciņos  ir palielinājies. Augusi pulciņu darba kvalitāte, meistarība un sasniegti  

augsti rezultāti gan  mākslinieciskajā pašdarbībā, gan  sportā. 

Pārskata periodā visiem koriem, vokālajiem ansambļiem un deju kolektīva 

visām grupām vienmēr skatēs ir bijis vērtējums 1. pakāpe vai laureāta tituls 

(dejotājiem).    

2013./2014. m.g. Rīgas pilsētas deju kolektīvu skatē piedalījās deju kolektīva 

“Dzērvenīte” 8 grupas, no kurām 6.-7.kl. un 8.- 9. klašu grupa ieguva laureāta titulu, 

bet pārējās - pirmo pakāpi. 2014./2015 m.g. skatē visas grupas jau ieguva  laureāta 

titulu un iespēju piedalīties   XI Latvijas skolēnu Dziesmu un deju svētkos. 

2011./12.m.g. un 2012./13. m.g. skolā darbojās arī absolventu deju kolektīvs. 

Gan absolventi, gan vidusskolas grupa ieguva tiesības piedalīties 2013.gada vasarā 

XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos, bet 3.- 4. klašu deju kolektīvs 

uzstājas Čehijā, vidusskolas dejotāji koncertēja Ungārijā.  

XI Latvijas skolēnu Dziesmu un deju svētkos 2015. gadā skolu pārstāvēja 

289 dalībnieki (3.-7. klašu zēnu koris ( 33 dalībnieki), 5. - 9. klašu koris ( 57 

dalībnieki) un jauktais koris ( 45 dalībnieki), kā arī deju kolektīva “ Dzērvenīte” 7 

dažāda vecuma grupas ( 154 dalībnieki). 

 Zēnu koris un jauktais koris tika uzaicināti uz koru skates 3. kārtu (koru 

kariem), kur abi kori ieguva Zelta diplomu.  Zēnu koris tika atzīts par 4. labāko kori 

Latvijā, bet jauktais koris par 6 labāko kori Latvijā.  

2013./14 m.g. Skolā pašmācības ceļā pēc 10. klases skolēna iniciatīvas darbu 

uzsāka instrumentālais ansamblis, kurš pilsētas organizētajā skatē ieguva otro pakāpi. 

Katru gadu ansamblis piedalās pilsētas skatēs un iegūst  labu vērtējumu.   

Mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem ir iespējas uzstāties Skolas un 

ārpusskolas pasākumos. 

Izglītojamie labprāt un ar panākumiem piedalās visās iespējamās sporta 

sacensībās. Sasniegumi ikgadējās spartakiādēs nodrošina to, ka 2013./2014.m.g. un 

2014./2015. m.g. Skola atzīta par sportiskāko skolu Vidzemes priekšpilsētā un otru 

sportiskāko skolu Rīgas pilsētā.  

 2015./ 2016. m.g. nominācijā “ Rīgas sportiskākā skola”- 2. vieta (skat. 

pielikumu. Nr 4.). 
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 Katru gadu ziemas sporta veidu cienītājiem tiek dota iespēja piedalīties 

Latvijas Skolu jaunatnes ziemas olimpiādē Ērgļos. Katru gadu maijā ievērojams 

dalībnieku skaits piedalās “Rīgas maratonā”. 

Skolas sporta zāle tiek  iznomāta BS “Rīga” un Rīgas V/B skolai, dodot 

iespējas arī mūsu Skolas skolēniem trenēties un celt savu sportisko meistarību savas 

skolas telpās. Skolas telpās nodarbības vada arī Rīgas šaha skola. Nodarbības ir 

pieejamas visu vecumu skolēniem. Rezultātā šahs ir kļuvis par daudzu izglītojamo 

brīvā laika pavadīšanas veidu. Pēc Skolēnu padomes iniciatīvas un ar Skolas Atbalsta 

fonda atbalstu  Skolā  ir izveidots šaha stūrītis ar diviem stacionāriem šaha galdiem. 

2013./2014. m.g. darbu sāka ādas apstrādes pulciņš un muzikālais teātris. 

Izglītojamiem ir iespējas arī attīstīt savas spējas vizuālajā mākslā, teātra mākslā.  

Notiek regulāra interešu izglītības programmu izpildes un rezultātu analīze 

 
(skat. pielikumu Nr. 3). 

Izglītojamo skaits, kas piedalījās interešu izglītības programmās 2015./2016.m.g. 
 

1.-4.klase (mācās 415) 5.-9.klase (mācās 458) 10.-12.klase (mācās 172) 

skolā ārpus skolas skolā ārpus skolas skolā ārpus skolas 

      

345 297 250 302 105 86 

 

Skola iesaistās dažādus projektu realizācijā. 

2015./2016.m.g. Skola ir iesaistījusies biedrības ”Go beyond” projektā 

“Runājot par alkoholu”. Projekta mērķis ir popularizēt dzīvi bez atkarību izraisošajām 

vielām.  

Sākot ar 2015.gadu skola ir iesaistījusies Erasmus + projektā Shaping 

Characters (Rakstura izglītības veidošana jauniešiem). Projekts ilgs līdz 2017. gada 

30. septembrim un tajā piedalās 4 pilsētas – Rīga no Latvijas, Basingstoke no 

Anglijas, Olomouc no Čehijas un Gävle no Zviedrijas. Projekta ietvaros paredzētas 

vairākas starpvalstu institūciju pārstāvju tikšanās, skolēnu un skolotāju testēšana un 

izglītojošu materiālu izstrāde, kā arī dalībvalstu skolēnu tikšanās. 

Skola aktīvi darbojas makulatūras vākšanā, popularizējot zaļo domāšanu. 

Katru gadu skola  ir saņēmusi pateicības rakstu no SIA “Papīrfabrika Līgatne” 

vadības. 

Tematiski skolā tika organizēta projektu nedēļa, gatavojoties skolas 45 gadu 

jubilejai 2016. gadā, izglītojamie tikās ar absolventiem un pētīja  Skolas vēsturi. 
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Stiprās puses 

 Plaša un daudzpusīga interešu izglītība - apmēram 2/3 izglītojamo darbojas 

dažādos interešu izglītības, sporta un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos,  uzrādot 

augstus sasniegumus. 

 Interešu izglītības pulciņi, sporta un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi 

veicina aktīvu Skolas sabiedriskās dzīves un tēla veidošanu. 

 Skola atkārtoti atzīta par vienu no sportiskākajām skolām Rīgā. 

 Skola ļoti veiksmīgi īsteno plaša piedāvājuma pasākumus  visām interešu 

grupām. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Aktualizēt izglītojamo pašpārvaldes darbu, motivējot izglītojamos 

patstāvīgam, radošam un  atbildīgam darbam,  nodrošinot līdzdalības iespējas Skolas 

sabiedriskās dzīves veidošanā. 

 Lielāku uzmanību pievērst sadarbības un emocionālās inteliģences 

jautājumiem. 

 Piesaistot papildus finansējumu, dažādot piedāvāto interešu izglītības pulciņu 

klāstu.  

 Veicināt iesaistīšanos dažādos Latvijas mēroga un starptautiskajos projektos. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Karjeras izglītības realizācija Skolā notiek atbilstoši programmai, 

sadarbojoties visos līmeņos. Līdz šim viena no Skolas tālākās attīstības vajadzībām,  

realizējot karjeras izglītības programmu, bija orientēt izglītojamos pēc pamatizglītības 

iegūšanas izvēlēties profesijas apguvi. Notiek sadarbība ar absolventiem un vecākiem, 

lai rosinātu izglītojamos laicīgi apsvērt nākotnes profesiju.  

Pārskata periodā Skolā tieši sadarbība ar absolventiem izvērtusies īpaši 

veiksmīga  - jauniešus uzrunājuši VID darbinieki, kinorežisori, zinātnieki (eksakto un 

humanitāro zinātņu pārstāvji) un sportisti. Īpaši vērts pieminēt par godu Skolas 45. 

jubilejas gadam rīkoto pasākumu „Basketbola maģija”, kurā viesojās absolventi – 

basketbolisti Igors un Raimonds Miglinieki, Ieva Kubliņa, Andris Biedriņš.  

Skola organizē arī  dažādu profesiju pārstāvju viesošanos, lai izglītojamie 

varētu sarunāties, uzdot jautājumus un izzināt dažādu profesiju pārstāvju ikdienas 

darbu, piemēram. Tāpat klašu audzinātāji organizē arī profesijas izzinošas ekskursijas, 

lai izglītojamajiem būtu iespējams iepazīt profesijas to darba vidē. Skolā tiek 

organizēti informatīvi pasākumi nākamo 1., 5. un 10. klašu izglītojamajiem un 
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vecākiem: 1. klašu izglītojamajiem un vecākiem iespēja pavasarī iepazīties ar nākamo 

klases audzinātāju un skolu; nākamajiem vidusskolēniem maijā tiek rīkota atvērto 

durvju diena, informatīvs pasākums par Skolas piedāvātajām izglītības programmām 

un ārpusstundu nodarbībām. 

Skola plāno pasākumus karjeras orientācijā, rēķinoties ar aktivitātēm 

pašvaldības un valsts līmenī. Skola piedalās konkursos “Zini, ne mini”, “Profesiju 

sīrups”, “Pilsētas medības” u.c. Skola karjeras orentācijas plānus izstrādā atbilstoši 

vispārējām valsts un pašvaldības tendencēm. Izglīojamajos tiek nostiprināta apziņa, ka 

profesijas izvēlē viņi var saņemt palīdzību gan Skolā, gan ārpus tās. Arī klašu stundu 

plānojumā iekļauti ar karjeras izvēli saistīti temati.  

Jau vairāku gadu garumā Skola sadarbojas ar kustību „Junior Achievment” – 

izglītojamie izstrādā mārketinga stratēģijas, attīsta savas biznesa idejas un veido 

mācību uzņēmumus. Mācību uzņēmumos piedalās „Junior Achievment” organizētajos 

konkursos, tirdziņos, iegūst godalgotas vietas. Katru gadu izglītojamie piedalās „Ēnu 

dienās”.  

2015./2016.m.g. tika nolemts aktīvāk iesaistīt izglītojamos skolēnu mācību 

uzņēmumu (SMU) dibināšanā un darbībā. SMU ir izglītojamo veidots un vadīts 

mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos 

pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – izglītojamie ražo un pārdod 

preces vai pakalpojumus. Mācību gada laikā veiksmīgākie bija 4 uzņēmumi, kuros 

darbojās 11. un 12. klašu izglītojamie un kuri piedalījās vairākos Latvijas SMU 

gadatirgos Rīgā, Daugavpilī un citās pilsētās. Divu Skolas SMU dalība gadatirgos tika 

novērtēta arī ar apbalvojumiem – SMU "DL eco toys" divpadsmito klašu pārstāvji, 

kuri nodarbojas ar ekoloģisku koka rotaļlietu veidošanu, ieguva Banku augstskolas 

simpātiju balvu un SMU „BBK” vienpadsmito klašu pārstāvji ieguva apbalvojumu kā 

„Inovatīvs uzņēmums”. 

Karjeras izglītībā Skolā tiek izmantotas dažādas formas: darbs ar 

izglītojamajiem klases stundās, izglītojamo spēju un interešu apzināšana un izpēte,  

iepazīšanās ar dažādām mācību iestādēm un to piedāvātajām izglītības programmām, 

tikšanās ar dažādu augstskolu studentiem un pasniedzējiem, sadarbība ar 

Nodarbinātības Valsts aģentūru,  kā arī ikgadējās izstādes „Skola” apmeklējums 

izstāžu centrā „Ķīpsala”, izglītības iestāžu atvērto durvju dienu apmeklēšana. Jau 

vairākus gadus Skola organizē „Ēnu dienu” 10. klases izglītojamajiem.  

Tiek strādāts pie skolotāju tālākas pilnveides karjeras orientāsciajs 

jautājumos. Viens skolotājs beidzis LLU Mūžizglītības centra organizētos kursus 

“Pedagogs karjeras konsultants” un ieguva sertifikātu ar tiesībām strādāt par pedagogu 

karjeras konsultantu. Divi skolotāji apgūst “Pedagoga karjeras konsultanta” profesiju. 
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Skolā informatīvajā stendā un bibliotēkā pieejama informācija par studiju 

iespējām, atvērto durvju dienām gan Latvijas augstskolās, gan ārvalstīs. Laba 

sadarbība karjeras izglītības jautājumos izveidojusies ar Latvijas Universitāti, Rīgas 

Stradiņa universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti, Vidzemes augstskolu, kā arī ar 

iestādēm, kuras nodarbojas ar karjeras izglītības jautājumiem, nevalstiskajām 

organizācijām “Dream Foundation, “ Prakse .lv,” projekts “ Jauniešu garantija”. 

Vecākiem ir iespēja konsultēties karjeras izvēles jautājumos ar klases audzinātāju, 

Skolas sociālo pedagogu, izglītības psihologu.  

 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves 

2015./2016.m.g.  

 

Pamatizglītī

bu ieguvušo 

skaits 

Turpina 

mācības vid. 

izglītības 

iestādē 

Turpina 

mācības  prof. 

izglītības 

iestādē 

Turpina 

mācības 

ārzemēs 

Neturpina 

mācības 
Strādā 

86 66 17 3 nav nav 

 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc vidējās izglītības ieguves 

2015./2016.m.g. 

 

Visp. vidējo 

izglītību 

ieguvušo skaits 

Turpina mācības augstākās 

izglītības iestādēs 

Mācības 

neturpina 
strādā 

 

 

 

 

 

 

55 

Latvijā ārzemēs 

1 1 

 

 

45 9 
 

 

 

Stiprās puses 

 Skolā tiek organizēti karjeras izglītības pasākumi, kuri veicina izglītojamo 

turpmākās karjeras plānošanu. 

 Karjeras izglītības realizēšanā tiek iesaistīti Skolas absolventi un vecāki.
 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Sekmēt veiksmīgu, katra indivīda spējām atbilstošu izaugsmi un karjeras 

izvēli, iesaistot izglītojamos mācību un ārpusstundu aktivitātēs.  

 Lai nodrošinātu veiksmīgu karjeras programmas realizēšanu, nepieciešama 

karjeras konsultanta štata vieta. 

Vērtējuma līmenis – labi 
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4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Mācību procesā pedagogi lielu vērību velta gan talantīgo, gan izglītojamo ar 

mācīšanās grūtībām spējām un vajadzībām. 

Skolā mērķtiecīgi plāno un atbalsta izglītojamo piedalīšanos mācību 

priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos, viktorīnās, sporta sacensībās, projektos. 

Plānojot mācību darbu, pedagogi ievēro izglītojamo vajadzības, strādājot gan 

konsultāciju laikā, gan fakultatīvajās nodarbībās un individuālajās un grupu 

nodarbībās. 

Katru gadu izglītojamajiem ir labi sasniegumi dažādās mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, kā arī sporta sacensībās. Izglītojamie savu radošo potenciālu 

un talantus regulāri attīsta un prezentē Skolas tradicionālajos pasākumos. 

Visu izglītības posmu izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt iknedēļas 

konsultācijas visos mācību priekšmetos. Konsultāciju saraksts ir pieejams gan Skolas 

mājas lapā, gan katram izglītojamam personīgi izdrukātā veidā. 

Izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām tiek nodrošināti atbalsta pasākumi. 

Lai atbalsts būtu vienots Skolas līmenī, atbalsta personāls izstrādājis atbalsta kārtības 

struktūru un sadarbības iespējas skolas kolektīvā: 

1) ja skolotāji vai vecāki bērnam novēro mācīšanās grūtības, tad atkarībā no 

to specifikas griežas pie izglītības psihologa vai logopēda. Attiecīgie speciālisti veic 

bērna spēju izpēti, raksta atzinumu, kā arī rekomendācijas nepieciešamajiem  atbalsta 

pasākumiem Skolā. 

2) Skolā tiek nodrošināti šādi atbalsta pasākumi: 

1. - 4 klasēs papildus nodarbības pie Skolas speciālā pedagoga, bet 5.-

9. klašu izglītojamiem atsevišķas papildus konsultācijas pie latviešu valodas, 

matemātikas un angļu valodas skolotājiem, 

- logopēda konsultācijas, 

- izglītības psihologa konsultācijas, 

- papildus laiks ikdienas un valsts pārbaudes darbos, 

- atgādnes, 

- lasāmā teksta nolasīšana priekšā vai mutisko darbu aizstāšana ar 

rakstiskajiem. 

3) izglītības sihologs un speciālais pedagogs veido izglītojamo sarakstu ar 

nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem. Informācija septembra sākumā tiek iesniegta 

Skolas direktora vietniekam.  



 

Rīgas 64. vidusskola  Pašnovērtējuma ziņojums 2016 

 

46 
 

4) Skolas direktora vietnieks nosūta tabulu attiecīgajiem pedagogiem. 

Semestrī vienu vai vairākas reizes tiek sasaukta pedagogu, Skolas vadības un 

izglītības psihologa kopēja sanāksme, kurā pārrunā par atbalsta pasākumu norises 

gaitu. Sadarbībā ar klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta 

personāls apzina bērnus, kuriem vēl nepieciešami atbalsta pasākumi, kā arī kuriem 

būtu jāpārskata un jāsamazina atbalsta pasākumi.  

5) atbalsta personāls tiekas iknedēļas sanāksmēs, kurās analizē izglītojamo 

īpašās vajadzības, kas saistītas ar bērnu kognitīvajiem un emocionālajiem stāvokļiem. 

Novēro izglītojamo spēju attīstību dinamikā, kā arī sadala veicamos pienākumus savā 

starpā. 

Stiprās puses: 

 Skolā mērķtiecīgi strādā ar izglītojamajiem, kuriem  ir mācīšanās grūtības.  

 Regulāri tiek sniegts atbalsts talantīgo izglītojamo spēju attīstībai. 

 Skola veicina un atbalsta izglītojamo piedalīšanos  dažādos pasākumos, 

olimpiādēs, konkursos un skatēs. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pievērst lielāku uzmanību katra indivīda personīgajai izaugsmei. 

 Motivēt izglītojamos pašizglītībai un pašaudzināšanai, paaugstinot atbildību 

par saviem mācību sasniegumiem. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

 

4.5.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Skola neīsteno programmu, kurā būtu iespēja mācīties skolēniem ar 

speciālām vajadzībām. Tomēr Skolā mērķtiecīgi strādā, lai integrētu bērnus Skolas 

dzīvē un mācību programmu izpildē, nodrošinot atbalsta pasākumus, pirms kuriem 

skolēniem tiek veikta psihodiagnostika, izstrādātas rekomendācijas un piemēroti 

atbalsta pasākumi skolas iespēju robežās. 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Pedagogu un atbalsta personāla darba pieredzes rezultātā secināts, ka 

veiksmīga izglītojamo mācību un personības izaugsmes būtiska sastāvdaļa ir Skolas 

un vecāku sadarbība. Skola sniedz jaunāko informāciju vecākiem par mācību saturu, 

tā īstenošanas gaitu, aktualitātēm u.tml.  

Nākamā mācību gada pirmklasnieku vecāku kopsapulce tiek rīkota jūnijā. 

Sapulcē vecāki tiek iepazīstināti ar 1. klašu audzinātājām, Skolas vadību un atbalsta 

personālu, kā arī iepazīstināti ar Skolu, iekšējiem kārtības noteikumiem, dienas 
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režīmu, ārpusstundu aktivitātēm, Skolas formu, ēdināšanu un citiem aktuāliem 

jautājumiem. Jūnija nedēļā, kad topošie pirmklasnieki adaptējas skolas dzīvē savu 

klašu audzinātāju pavadībā, vecākiem tiek piedāvāta 1. nodarbība “Vecāku skoliņā”.  

“Vecāku skoliņu” organizē izglītības psihologs, tā notiek reizi divos mēnešos. Šajās 

tikšanās reizēs vecākiem tiek piedāvāta ar bērnu audzināšanu saistīta tēma, ko vada 

izglītības psihologs vai pieaicināts vieslektors. Pēc tam vecākiem tiek dota iespēja 

uzdot jautājumus, dalīties savā pieredzē, tādā veidā gūstot stiprinājumu un atbalstu 

bērnu audzināšanas un izglītošanās procesā. Skolas kopsapulces 1. – 4. un 5. - 12. 

klašu vecākiem tiek rīkotas septembra sākumā.  Kopsapulcēs Skolas vadība sniedz 

informāciju par paveikto iepriekšējā mācību gadā, sasniegumiem un uzdevumiem 

jaunajā mācību gadā. Tāpat šajā laikā skolā tiek rīkotas klašu vecāku sapulces. Klašu 

vecāku sapulces tiek rīkotas vairākas reizes gadā. Otrajā semestrī Skolas vadība 

organizē sapulci 9. un 12. klašu skolēnu vecākiem par valsts pārbaudes darbu 

noteikumiem un prasībām izglītības dokumentu iegūšanai. 9. klašu izglītojamo vecāki 

tiek iepazīstināti ar Skolas vidējās izglītības īstenotās programmas novirzieniem un 

uzņemšanas noteikumiem. 

Skolā regulāri tiek organizēta informācijas apmaiņa klašu vecāku sapulcēs, 

vecāku dienās (3 reizes gadā).  Vairākās klasēs tiek rīkotas vecāku un izglītojamo 

kopīgas ekskursijas, sporta, mākslas u.c. pasākumi. 

Skolotāji par aktualitātēm vecākus regulāri informē, izmantojot e-klase vai 

sazinoties telefoniski. 

Vecākiem tiek dota iespēja iesaistīties Skolas un Vecāku padomēs. Pēdējos 

gados Vecāku padome ir īpaši aktīva un sadarbībā ar Skolas vadību un Skolas 

pedagogiem pieņem kopīgus lēmumus par skolas iekšējās kārtības uzturēšanu, Skolas 

labiekārtošanu u.tml. Jaunāko informāciju Skolas Vecāku padome nosūta citiem 

vecākiem caur e-klasē speciāli izveidotām lietotāju grupām. 

Vecāki regulāri tiek aicināti uz Skolas svētku pasākumiem, koncertiem utt. 

Skolas būtiskā un aktuālā informācija vecākiem ir atrodama Skolas mājas 

lapā http://www.r64vsk.lv 

Apzinot izglītojamos, kuriem ir mācīšanās, adaptācijas vai socializēšanās 

grūtības, atbalsta personāls un/vai Skolas vadība individuāli tiekas ar šo izglītojamo 

vecākiem.   

Ik dienas vecākiem tiek dota iespēja saņemt izglītības psihologa, logopēda, 

speciālā pedagoga un sociālā pedagoga konsultācijas (skat. pielikumu Nr..5., 6., 7.) 

Stiprās puses: 

 Skola organizē daudzveidīgus un regulārus pasākumus vecākiem. 
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 Vecākiem tiek nodrošināta regulāra informācijas plūsma par aktualitātēm.  

 Vecāki iesaistās un pieņem kopīgus lēmumus ar Skolas vadību un pedagogiem 

par aktuāliem iekšējās kārtības u. c. jautājumiem. 

 Vecākiem tiek piedāvāta iespēja izglītoties bērnu audzināšanas jautājumos. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veicināt produktīvu pedagogu un ģimenes sadarbību bērnu pilnveidošanās un 

attīstības procesā, panākot vecāku līdzatbildību par mācību sasniegumiem un 

kavējumiem. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 
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5. Iestādes vide 

5.1. Skolas mikroklimats 

Skolas koletīvs regulāri un sistemātiski veicis pasākumus, lai veicinātu 

izglītojamajos, viņu vecākos un Skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par 

savu Skolu. Skolas prestižs ir  augsts un  apkārtējā sabiedrībā Skolas sasniegumi ir 

pozitīvi  novērtēti. Par to liecina arī lielais izglītojamo skaits Skolā. Nav iespējams 

uzņemt visus tos, kuri vēlas, jo klases ir pārpildītas. 

Pēc vecāku aptaujas datiem, izriet, ka 88% aptaujato vecāku ir apmierināti ar 

izglītības kvalitāti skolā un 89% vecāku ieteiktu šo skolu citiem vecākiem.  

Pēc izglītojamo aptaujas datiem izriet, ka 86% izglītojamo ir apmierināti ar 

izglītību, ko iegūst Skolā un 85% izglītojamo lepojas ar savu Skolu. 

Vecāki un absolventi tiek iesaistīti Skolas pasākumos un Skolas dzīves 

organizēšanā. Skolas darba stiprās puses ir kopīgi pasākumi, kas veicina kolektīva 

saliedēšaos un tradīciju veidošanos. Tradīcijas tiek izkoptas, ieviešot jauno, bet 

nezaudējot skolai raksturīgo. 

Regulāri notiek pasākumi arī Skolas darbiniekiem – Pirmā septembra 

svinības, Skolotāju dienas svinības, Valsts svētku svinības, kolektīvi braucieni uz 

teātri, Cēsu koncertzāli, teātru izrāžu apmeklējums Rīgas teātros,  rudens un pavasara 

ekskursijas, darbinieku sveikšana dzīves svarīgākajās jubilejās, skolas bijušo 

darbinieku aicināšana uz Ziemassvētku eglīti.    

Lielākā daļa aptaujāto vecāku atzīst, ka ar skolotājiem var runāt atklāti par 

problēmām, pret viņiem izturas kā pret līdzvērtīgiem bērnu mācību procesa 

organizēšanā. Skolotāji uzklausa viņu viedokli, 80.%  vecāku  atzīst, ka sapulces un 

tikšanās tiek organizētas pieņemamā laikā. Regulāri tiek veikta vecāku sapulču 

apmeklētības  un izteikto priekšlikumu analīze.78% vecāku atzīst, ka viņi regulāri saņem 

informāciju par sava bērna mācību sasniegumiem. 84% apgalvo, ka ir labi informēti par 

to, ko skolotāji sagaida no viņu bērniem. Skolā tiek sekmēta pozitīva sadarbības vide, 

vienlīdzība un taisnīgums, uzmanīga attieksme un iecietība vienam pret otru. 

Organizēta sociālā palīdzība trūcīgajām ģimenēm. Skolas darbības pamatā ir labas 

attiecības starp izglītojamiem un skolotājiem. 78%  vecāku atzīst, ka skolotāji un 

Skolas darbinieki ciena skolēnus un 79 % izglītojamo ciena Skolas skolotājus un 

darbiniekus.  

Skolas apmeklētāji informāciju saņem pie dežurantiem vai Skolas lietvedes, 

skolas mājas lapā www.r64vsk.lv, kā arī sociālā tīkla facebook Skolas un Skolēnu 

Padomes profilos.  

http://www.r64vsk.lv/
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Skolā strādā pedagogi – mentori, kas sniedz nepieciešamo atbalstu jaunajiem 

pedagogiem un studentiem pedagoģiskajā praksē. 

Skolā ir diennakts dežurants – sargs. Attieksmē pret apmeklētājiem Skolas 

personāls ir laipns un korekts. Ir noteikta kārtība, kādā Skolā ierodas un uzturas 

nepiederošas personas. 

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Skolā ir demokrātiski 

izveidoti un pieņemti Skolas iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem izglītojamie tiek 

iepazīstināti klases stundās katra mācību gada sākumā un pēc nepieciešamības 

pārrunāti arī mācību gada laikā. Kārtības noteikumu izraksts ievietots izglītojamo 

dienasgrāmatās. Ir ieviesta vienota stundu kavējumu uzskaites sistēma.  

Skolas darbinieki ir godīgi un cenšas izturēties taisnīgi pret visiem 

izglītojamiem un viņu ģimenēm. Nepieciešamības gadījumā problēmsituāciju 

risināšanā iesaistās Skolas sociālais pedagogs, izglītības psihologs, klases audzinātājs 

un izglītojamā vecāki. Skolas vadība rūpējas par pozitīva mikroklimata veidošanu un 

nodrošināšanu Skolā. 

Stiprās puses  

 Skolai ir senas un stabilas tradīcijas, kas saliedē un veicina piederības sajūtu 

Skolai. 

 Skolai ir augsts novērtējums sabiedrībā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Paaugstināt visu Skolas ikdienā iesaistīto pušu saskarsmes kultūru un 

komunikācijas prasmju līmeni, veidojot cieņas pilnas  savstarpējās attiecības. 

 Sekmēt vecāku piederības sajūtu Skolai, izmantojot dažādas formālas un  

neformālas aktivitātes. 

Vērtējuma līmenis - labi 

5.2. Skolas fiziskā vide 

Skola izvietota tipveida 1970. gadā celtā ēkā. Tās kopējā platība ir 5225 

kvadrātmetri, skolas teritorija ir 2,7 ha. Skola ir ļoti pieprasīta ne tikai Rīgas pilsētas 

Purvciema mikrorajonā dzīvojošo vidū, bet arī to izglītojamo vidū, kuri dzīvo citās 

Rīgas administratīvajās teritorijās un Pierīgā. 1. klasē parasti pieprasījums pārsniedz 

iespējas uzņemt visus izglītojamos. Sākot ar 2013./2014. m.g., Skolā atvērtas četras 

pirmās klases, tādēļ mācības vēl joprojām notiek divās maiņās. Sākot ar 2017./2018. 

m.g., sākumskola tiks pārcelta uz jaunām renovētām telpām Burtnieku ielā 34. Līdz ar 

to arī tiks likvidēta otrā maiņa.  
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Katru gadu Skolā plānveidīgi tiek veikti  kosmētiskie remonti, mainīts grīdas 

segums, Skolas teritorija ir apzaļumota un estētiski noformēta. Skolas telpas tiek 

dekorētas atbilstoši gadalaikiem un svētkiem. Atbildīgais personāls seko, lai telpas 

būtu uzkoptas, tualetēs būtu ziepes, dvieļi, papīrs. Tehniskā personāla darbs organizēts 

tā, lai vairākas reizes dienā dežūrrežīmā tiktu veikta uzkopšana centrālajos gaiteņos, 

katru stundu - uzkopšana tualetēs. Skolas apkārtne ir tīra un kārtīga, sakopšanas 

darbos tiek iesaistīti arī izglītojamie.  

2013. gada pavasarī par Rīgas domes līdzekļiem Skolas teritorijai apkārt tika 

uzlikts jauns žogs. 2014.gada oktobrī  tika ierīkots bērnu rotaļu laukums. Pie Skolas 

ēkas iekārtotas velosipēdu novietnes. 2015.gada rudenī tika atjaunotas skolas centrālās 

kāpnes, bet 2016. gada pavasarī nomainīts bruģis pie Skolas ēkas. 2013. gada pavasarī 

nomainīta aktu zāles grīda. 2016. gada vasarā renovēta Skolas garderobe un sporta 

zālē ierīkots papildus apgaismojums.  Ar Skolas Atbalsts fonda  palīdzību aktu zālē 

nomainīti skatuves aizkari un nopirkta skaņu aparatūra. Aktu zālē uzstādīts arī lielais 

ekrāns un video projektors. Skolā un tās teritorijā ir uzstādītas 8 videonovērošanas 

kameras. Sadarbības rezultātā ar dažādām valsts un pašvaldības institūcijām ir 

uzlabojusies gājēju drošība Skolas tuvumā. Skolā un tās apkārtnē dežūrē pašvaldības 

policists, tādēļ izglītojamie var justies  droši.  

Atzinumi darbības turpināšanai 

Atzinums Izsniegšanas datums 

LR Veselības inspekcija, Kontroles akts Nr.AA 057523 25.01.2016 

Valsts Ugunsdrošības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona 

pārvalde. Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8.1/77 

29.01.2016 

Stiprās puses  
 

  Uzlabojusies drošība Skolas apkārtnē; 

  Uzlabojies garderobes funkcionālais, vizuālais un estētiskais stāvoklis; 

  Labiekārtota Skolas apkārtne. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

  Piesaistīt finansējumu Skolas sporta laukuma rekonstrukcijai;  

  Remontēt Skolas 3.stāva gaiteni; 

  Sporta zāles remonts; 

  Iekšējās un ārējās kanalizācijas guļvadu un stāvvadu nomaiņa; 

 Skolas iekšpagalma asfalta seguma atjaunošana; 

 Jumta remonts un siltināšana; 

 Bibliotēkas rekonstrukcija; 

 Saimniecības ēkas būve.  

Vērtējuma līmenis - labi 
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6. Iestādes resursi 
 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skola nodrošina visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas, 

tomēr īpaši šajā m.g. izjūtams fakts, ka Skolas ēkas kapacitāte nav atbilstoša tik lielam 

izglītojamo skaitam. Skolas vadība, pedagogi un izglītojamo vecāki ar nepacietību 

gaida, ka no 2017.gada 1.septembra 1. – 4.klases varēs pārcelties uz jaunu ēku 

Burtnieku ielā 34. Skolas vadība un pedagogu kolektīvs ir gatavs pielikt pūles savas 

kompetences ietvaros, lai projekts īstenotos. Skola ir nodrošināta ar 

materiāltehniskiem resursiem, taču, ņemot vērā straujo tehnoloģiju attīstību, mācību 

telpu materiāltehniskais aprīkojums tehniski ne vienmēr atbilst mācību procesa 

realizēšanas vajadzībām. Izglītojamo un skolotāju rīcībā ir internets (Rīgas domes 

nodrošināts pieslēgums un Wi-Fi tīkls), datori (katrā mācību kabinetā, Skolas vadībai 

un skolotāju istabā), mobilā datorklase, 7 kopētāji, multimediju projektori (gandrīz 

katrā mācū kabinetā),  5 interaktīvās tāfeles, balsošanas pultis, DVD atskaņotāji, 

skaneri, u.c. biroja tehnika. Materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā. Skolas vestibilā 

darbojas informatīvs monitors, kas vēsta par stundu izmaiņām un aktuāliem Skolas 

notikumiem. Skolā ir divas datorklases, katrā ir 17 darba vietas ar operētājsistēmu 

Windows 10 un Microsoft Office 16. Ar šo mācību gadu tiek uzsākta pakāpeniski 

pedagogu un vēlāk arī izglītojamo apmācība lietot bezmaksas programmatūru Office 

365. Izglītojamiem ir nodrošināta piekļuve datoriem, internetam (2 informātikas 

kabineti ), lai varētu realizēt mācību darbā nepieciešamo, veidojot projektu darbus, 

referātus, ZPD. 

Skola abonē mācību darbam nepieciešamos preses izdevumus, papildina 

daiļliteratūras un pedagoģiskās literatūras fondus. 

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 brīva piekļuva tiem. Materiāltehniskā bāze 

finansiālo iespēju robežās tiek papildināta.  

Skolas budžetu nodrošina valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba 

algām, pašvaldības finansējums Skolas atbalsta personāla un interešu izglītības 

pedagogu darba samaksai un Rīgas domes finansējums Skolas uzturēšanai. Katra gada 

budžeta tāme tiek veidota, ņemot vērā piešķirtos līdzekļus un izvirzītās attīstības 

prioritātes. Tiek ņemti vērā vecāku, pedagogu, izglītojamo un Skolas tehnisko 

darbinieku ieteikumi.  
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Izglītības iestādes kopējais finansējums: 

 2014. gadā eiro 2015. gadā eiro 

Kopējais gada budžets, t.sk. 1196222 1279314 

Pašvaldības budžets 325367 355256 

Valsts dotācijas pedagogu algām 870855 924058 

 

Kopējais finansējums mācību grāmatu iegādei: 

2014.gadā – 29333 eiro, tajā skaitā no valsts budžeta mērķdotācijas 186200 

eiro. 

2015.gadā – 29608 eiro, tajā skaitā no valsts budžeta mērķdotācijas 19402 

eiro, 

2016.gadā – 30659 eiro, tajā skaitā no valsts budžeta mērķdotācijas 19817 

eiro. Pārskats par bibliotēkas krājumiem Pielikumā nr.8. 

Skolā darbojas Atbalsta fonds, kas saskaņā ar statūtiem organizē finanšu 

līdzekļu piesaisti Skolas materiālās bāzes uzlabošanai. Lai piesaistītu finanšu 

līdzekļus, Skola izstrādā dažādus projektus. 2016.gadā ar Skolas Atbalsta fonda 

palīdzību iegādāts pārvietojamais elektroniskais tablo, ko varēs veiksmīgi izmantot 

vietējās, starpskolu un republikāniskās sacensībās, kā arī finansēti sporta zāles grīdas 

seguma atjaunošanas darba materiāli un iekārtas. 

Skolas ēkā un teritorijā darbojas novērošanas kameras. 

Stiprās puses 

 Skolai piešķirtie finansu līdzekļi tiek izlietoti jēgpilni, mērķtiecīgi un racionāli. 

 Sadarbībā ar Rīgas domi tiks realizēts projekts par 1. – 4. klašu izvietošanu 

ēkā Burtnieku 34, kurā notiks vienkāršota atjaunošana un teritorijas labiekārtošana, 

kas beidzot ļaus likvidēt skolā otro maiņu un nodrosinās šīm klasēm mūsdienīgu un 

estētisku vidi kvalitatīvam izglītības procesam. 

 Aktivizējies Skolas darbs projektu izstrādē, kā arī optimizējies Skolas 

Padomes darbs, kas veicinājis operatīvu un jēgpilnu sadarbību ar Skolas Atbalsta 

fondu līdzekļu piesaistē un izlietojumā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Regulāri atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi atbilstoši izglītības 

procesa vajadzībām. 

 Darboties jaunās ēkas projekta realizācijā savas kompetences ietvaros. 
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 Aktualizēt Skolas stadiona un teritorijas labiekartošanas jautājumu, kā arī 

kanalizācijas sistēmas atjaunošamu. 

 Piesaistīt finanšu līdzekļus mājturības kabinetu aprīkojuma un iekārtu 

atjaunošanai. 

 Piesaistīt finanšu līdzekļus, lai varētu iekārtot mūsdienu prasībām atbilstošu 

Skolas bibliotēku ēkā Ūnijas ielā 93. 

Vērtējuma līmenis – labi 

6.2. Personālresursi 

Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais 

pedagoģiskais personāls, darbojas atbalsta personāls, tehniskie  darbinieki. 

Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu 

prasībām. Skolā strādā skolotāji profesionāļi, kas orientēti uz nepārtrauktu savas 

kvalifikācijas paaugstināšanu  un radošu darbību.Visu darbinieku pienākumi, tiesības 

un atbildības jomas noteiktas darbinieku amata aprakstos. Skolā ir izveidotas MK, 

darbojas MP. Pedagogi individuāli un kopā ar MK piedalās Skolas darba vērtēšanā un 

tālākās darbības plānošanā. 

Pedagogu kolektīvu var raksturot kā gados jaunu un produktīvu.Visvairāk 

pedagogu ir ar stāžu no 5 –15 gadiem, bet analizējot pedagogu vecumu, visvairāk 

pedagogu ir vecumā no 30 – 44 gadiem. Ņemot vērā iepriekšminēto, var secināt, ka 

kolektīvam ir augsts profesionālais un radošais potenciāls. 

Skolā strādā 89 pedagoģiskie darbinieki, no tiem blakus darbā - 9,   12  

skolotāji ir skolas absolventi. 4 skolotāji ir metodiskā darba konsultanti Rīgas pilsētā, 

2pedagogi ir mācību grāmatu autori, 3 ir IZM ārštata metodiķi, 6 skolotājiem ir 4. vai 

5.kvalitātes pakāpe.1 pedagogs ik gadu organizē starpskolu konkursu matemātikā, 1 

pedagogs organizē starpskolu projektu – konkursu vēsturē “Pirms 100 gadiem dzima 

valsts”, 1 pedagogs piedalījās Erasmus+ projektā  "Shaping characters", kura ietvaros 

bija iespēja arī prezentēt Skolas stiprās puses vairaku ārvalstu skolotāju grupai un kas 

saņēma pozitīvu novērtējumu. 

Kopumā skolotāji piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs 

gan Skolā, gan ārpus tās (t.sk. sadarbībā ar RIIMC), popularizējot savu un Skolas 

pieredzi, vada pedagoģisko praksi Latvijas Universitātes un Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmijas studentiem. 

Skolā strādā atbalsta personāls - sociālais pedagogs, divi speciālie  pedagogi,  

izglītības psihologs,  logopēds un  medmāsa. Atbalsta personāla darbu koordinē 

Skolas direktora vietnieks izglītības jomā. Skolas bibliotēkas darbu nodrošina trīs 

bibliotekāres. Ir 27 tehniskie darbinieki. 
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Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 

Akreditējamā izglītības 
programma 

 

Pedagogu skaits 
akreditējamā izglītības 
programmā 

Pedagogu skaits, kuri ir 
piedalījušies profesionālās 
kompetences pilnveidē 
atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām 

Pamatizglītības programma 60 60 

Vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena 
programma 

29 
27 ( divi pedagogi uzsāk 

darbu mūsu skolā) 

 

Stiprās puses:  

 Stabils, profesionāls pedagogu kolektīvas, ar nelielu kadru mainību: 

 Kolektīvam piemīt augsts radošais potenciāls un vēlme izglītoties; 

 Skolas atbalsta personāls strādā augsti profesionālā līmenī; 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Ņemot vērā faktu, ka kolektīvā ir pietiekami daudz pedagogu, kuri ir gados 

jauni, strādāt pie pedagogu izpratnes par modernu mācību stundu, t.sk. saistībā ar 

kompetenču izglītības pieeju; 

 Ņemot vērā izmaiņas Skolas vadības komandā, un jauna attīstības plāna 

nepieciešamību, organizēt procesu, kurā visi pedagogi iesaistās Skolas vērtību un 

stratēģiskā plāna definēšanā un izstrādē, piesaistot ekspertus, veicinot kopības apziņas 

nostiprināšanos. 

Vērtējuma līmenis: ļoti labi 
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7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas pašvērtēšanas process ir nepārtraukts, notiek visos līmeņos, 

pašnovērtēšanas sistēma ir strukturēta un plānota. Līdzšinējās darbības plānošana ir 

neatņemama Skolas tālākās darbības plānošanas sastāvdaļa. 

Pašnovērtēšanā izmanto dažādas metodes un formas: anketēšanu, Skolas 

padomes, Skolēnu padomes un Pedagoģiskās padomes izvērtējumu, darba grupu 

sanāksmes dažādos Skolas darba līmeņos, sēdes, nosakot Skolas darba stiprās puses 

un tālākās attīstības vajadzības. Viens no būtiskākajiem posmiem pašvērtējuma 

izstrādē ir MK darbība. 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 

pašnovērtēšanas organizēšanā, vadīšanā, atbalstā un pārraudzīšanā. Vērtēšanas 

rezultātus izmanto tūlītējam darbam vai iekļauj Skolas attīstības plānā tālākai 

realizēšanai.  

Skolā tiek attīstīta labvēlīga sadarbības vide, kas veicina visu darbinieku, 

izglītojamo un vecāku iesaistīšanos pašvērtēšanā. Izvērtējot mācību gada prioritātes, 

Skolas vadība organizē individuālas gada noslēguma sarunas ar pedagogiem, sarunu 

rezultātus ņem vērā, plānojot tālāko darbu. Mācību gada sākumā Skolas direktors 

organizē sarunas ar vietniekiem un aktualizē viņu uzdevumus, realizējot mācību gada 

prioritātes, lai nodrošinātu Skolas tālāko attīstību un kopīgo mērķu realizāciju. 

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

ierosinājumi. Skolas personāls, izglītojamie un viņu vecāki tiek iesaistīti Skolas 

vērtību definēšanā un nākamo mērķu izstrādē, tādējādi motivējot katru indivīdu 

maksimālai iesaistei Skolas tālākajā attīstībā. 

Skolā nevairās no sarežģītu un problemātisku jautājumu risināšanas, šādās 

situācijā lēmums tiek pieņemts koleģiāli. Pašvērtēšanā konstatētās Skolas darba 

stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus Skolas vadība un personāls zina un 

izmanto, plānojot turpmāko darbu.  

Ar pašnovērtējuma ziņojumu iepazīstina Skolēnu padomi, darbiniekus, 

Skolas padomi un to saskaņo ar RD IKSD. Pšnovērtējuma ziņojums ievietots Skolas 

mājas lapā.  

Skolā tiek realizēts pārdomāts un izpildāms attīstības plāns. Tas ietver 

attīstības prioritātes, to realizācijai noteikti termiņi, nozīmētas atbildīgās personas. 
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Plāns ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm. Skolas vadības sēdēs, MK un MP 

sēdēs izvērtē rezultātus un veic korekcijas. Katra mācību gada darba plānu veido, 

ņemot vērā sasniegtā analīzi un pamatojoties uz Skolas attīstības plānā izvirzītajām 

prioritātēm.  

Stiprās puses: 

 Skolas darbība un tālākā attīstība ir vērsta uz sasniegumiem, tas veido Skolas 

tēlu un atpazīstamību.  

 Skolas sasniegumi tiek regulāri analizēti un sistemātiski tiek veikts darbs to 

turpmākai uzlabošanai, tam mērķtiecīgi izmantojot kvantitatīvos un kvalitatīvos 

rādītājus. 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Veidot uz savstarpējas sadarbības un demokrātiskiem principiem balstītu 

nepārtrauktas pašanalīzes procesu un tālākas darbības plānošanas un plānotā 

korekcijas iespējas, uzlabojot sadarbību izglītības procesā iesaistīto pušu starpā. 

Vērtējuma līmenis – labi 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā ir obligātie Skolas darbu reglamentējošie normatīvie akti, demokrātiski 

izstrādāti un apspriesti, 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 tajos.  

Dažāda līmeņa darbinieki tiek pieņemti darbā normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. Skolas darbinieku pienākumi noteikti amatu aprakstos. 

Skolas vadības struktūra un atbildības jomas ir zināmas skolotājiem, 

izglītojamiem, vecākiem. Vecāki ir informēti, kā sazināties ar Skolas vadību un 

atbalsta personālu, šī informācija ir atrodama arī Skolas mājas lapā. Skolas vadība ir 

ieinteresēta visās Skolas darba jomās, gatava uzklausīt gan kolēģu, gan tehniskā 

personāla, gan vecāku ierosinājumus un priekšlikumus darba uzlabošanai.  

Skolas vadības sastāvu papildinājuši  jauni, mūsdienīgu ideju pilni kolēģi, 

kuri veiksmīgi iekļaujas komandas darbā. Tās darba pamatā ir demokrātiska pieeja 

visu jautājumu risināšanā. Pēc Skolas vadības lūguma visi svarīgie jautājumi tiek 

izskatīti MK. Pēc tam priekšlikumi un ierosinājumi tiek apkopoti un iesniegti MP. 

Skolas vadība uzklausa kolektīva viedokli, bet uzņemas atbildību un cenšas kvalitatīvi 

pildīt tai uzticētos pienākumus. Skolas vadība nodrošina regulāru informācijas 

apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem, to izpildi. Visiem ir pieejama informācija par 

Skolas darbu: regulāras informatīvās sanāksmes, pedagoģiskās padomes sēdes, 
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informācijas stendi, e-klase un pašvaldības nodrošinātais dienesta e pasts, mājas lapa, 

mutiska informācija.  

Skolas MP veido MK vadītāji un bibliotekāre, to vada Skolas direktora 

vietniece izglītības jomā. MKvadītāji ir iniciatīvas pilni un lielākoties kvalitatīvi veic 

savus pienākumus, nodrošinot saikni ar  skolotājiem savos mācību priekšmetos. 

Jau ceturto gadu skolā darbojas arī Skolas Vecāku padome. No katras 1.-12. 

klases tiek deleģēts viens pārstāvis. Tie savukārt deleģē pārstāvjus Skolas padomei. 

Regulārajās Skolas vadības un Vecāku padomes tikšanās reizēs tiek aktualizēti un 

risināti dažādi Skolas darba uzlabošanas jautājumi. 

Stiprās puses: 

 Skolā ir pārstāvētas dažādas pedagogu paaudzes, kas ļauj pārmantot pieredzi 

un reizē būt atvērtiem jaunām idejām 

 lielākā daļa pedagogu ir vecumā līdz 45 gadiem 

 Neliela kadru mainība 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Kolektīva pārvaldība un darba organizēšana, fiziski atrodoties divās ēkās, 

saglabājot vienotu izpratni par Skolas mērķiem un vērtībām. 

 Kopēju kursu un treniņu organizēšana personālam, kopīgo mērķu realizācijai. 

Vērtējuma līmenis –ļoti labi 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skola regulāri sadarbojas ar Rīgas domes struktūrām -  Izglītības, kultūras un 

sporta departamentu, Rīgas domes Īpašuma departamentu, Rīgas domes Labklājības, 

Satiksmes un citiem departamentiem - sadarbība vērsta uz izglītības iestādes 

pamatdarbības nodrošināšanu. 

Rīgas domes vadība, uzklausot Skolas vadības un vecāku  lūgumus par 

Skolas plašināšanās iespējām (2016./2017.mācību gadā skolā mācās 1092 skolēni, 3.-

4. klašu skolēni - otrajā maiņā), ir piešķīrusi papildus mācību telpas Burtnieku ielā 34. 

Jaunajās telpās mācīsies 1.-4. klašu skolēni. Lai veiksmīgi noritētu renovācijas darbi, 

skolas vadība cieši sadarbojas ar Rīgas domes Īpašuma departamentu. 

Skola sadarbojas ar LR Izglītības un zinātnes ministriju un tās iestādēm. 

Skolas pedagogi regulāri iesaistās gan izglītojamo centralizēto eksāmenu darbu 

labošanā, gan ZPD darbu vērtēšanas komisijās. 

Lielu darbu skolā veic atbalsta personāla pedagogi, kuri regulāri sadarbojas 

ar savam darba profilam atbilstošajām valsts un pasvaldības institūcijām. Notiek 

sociālā pedagoga sadarbība ar Rīgas bāriņtiesu, Rīgas Sociālo dienestu, Rīgas 
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pašvaldības un Valsts  policiju.  Ik gadu  Valsts policijas pārstāvji vada interaktīvas 

nodarbības drošības jautājumos 1. klašu skolēniem. 

Sociālajam pedagogam notiek sadarbība arī ar Latvijas medicīnas studentu 

asociāciju, biedrībām “Esi brīvs” un “Go beyond”. Skolā viesojas un nodarbības vada  

arī Slimību profilakses un  kontroles centra speciālisti.  

Skolas logopēdam ir cieša sadarbība ar Latvijas Logopēdu asociāciju.  

2016. gada aprīlī-maijā skola piedalījās Starptautiskās izglītības sasniegumu 

novērtēšanas asociācijas IEA (International Association for the Evaluation of 

Educational Achievemant) Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma PIRLS 

2016 (Progress in International Reading Literacy Study) pamatpētījuma īstenošanā 

ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6. specifiskā atbalsta 

mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.1. pasākuma “Dalība 

starptautiskos pētījumos” projekta ietvaros. 

Skolas izglītības psihologs sadarbojas gan ar Valsts, gan ar Pašvaldības 

pedagoģiski medicīnisko komisiju. Ik gadu daudzu klašu skolēniem notiek nodarbības 

centrā “Dardedze”. Bieži skolā ierodas centra lektori, lai tiktos gan ar audzēkņiem 

(“Džimbas drošības programma”), gan ar bērnu vecākiem (atbalsts vecākiem “Drošais 

pamats”). 

Sporta jomā cieša sadarbība ir izveidojusies ar Rīgas Volejbola skolu, BS 

“Rīga”, futbola skolu “Futbola Parks”. Turpinās sadarbība ar  Latvijas Skolu sporta 

federāciju, Latvijas Vieglatlētikas savienību, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, 

Latvijas Handbola federāciju, Latvijas Kērlinga asociāciju. Audzēkņos interese 

radusies arī par  Ghetto Games (Ielu sporta veidi) aktivitātēm. 

Vairākus gadus notiek sadarbība ar  VSIA "Latvijas koncerti". 2015./2016. 

mācību gadā  1.-4. klašu izglītojamie (14 klašu komplekti) apmeklēja koncertu ciklu 

“Mūzika Tev”. Šī sadarbība turpināsies arī šajā mācību gadā. 

Skolai ir ilgstoša sadarbība ar Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēku 

“Vidzeme”. Jauna perspektīva sadarbība ar grāmatu apgādu “Mansards”, uztura skolu 

“Lido”,  bērnu un jauniešu  centru "IK Auseklis"  u.tml. 

Turpinās arī sadarbība ar Izglītības darbinieku arodbiedrību. 

Skola sadarbojas ar Skolas Atbalsta fondu, kas sniedz finansiālu atbalstu 

dažādu pasākumu rīkošanā. 
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Stiprās puses 

 Skola ir atvērta sadarbībai ar valsts, pašvaldības, nevalstiskajām organizācijām 

un uzņēmumiem. 

 Pozitīvā sadarbības vide veicina savstarpēju uzticēšanos un Skolas prestižu 

sabiedrībā. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Popularizēt Skolas pieredzi vadības un metodiskajā darbā ar formālajā un 

neformālajā izglītībā pieejamajām metodēm un resursiem 

 Paplašināt sadarbību ar profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, kā arī 

uzņēmumiem, veicinot jauniešu konkurētspējīgu iekļaušanos darba tirgū. 
 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

 

 

Iestādes 

vadītājs 

Ilze Ose     

  (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  Z.v. 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

Guntis Helmanis   

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  

(datums) 

Z.v. 
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Pielikumi
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Pielikums nr.1 

2015./2016. mācību gada ikdienas mācību sasniegumi 

4.klase  

Angļu valoda 

 

Matemātika 

 

Latviešu valoda 

 

Literatūra 
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Dabaszinības 
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5. – 9.klase 

Angļu valoda 
       5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase 

Augsts + optimāls līmenis % 94,4 87,5 91,6 91,2 82,8 

Augsts līmenis % 20 22,9 30,5 23,1 19,5 

Optimāls līmenis % 74,4 64,6 61,1 68,1 63,2 

Pietiekams līmenis % 5,6 12,5 8,4 8,8 17,2 

Nepietiekams līmenis % 0 0 0 0 0 

      Bioloģija 
       5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase 

Augsts + optimāls līmenis %     84,2 100 98,9 

Augsts līmenis %     4,2 7,7 26,4 

Optimāls līmenis %     80 92,3 72,4 

Pietiekams līmenis %     15,8 0 1,1 

Nepietiekams līmenis %     0 0 0 

      Fizika 
       5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase 

Augsts + optimāls līmenis %       75,8 67,8 

Augsts līmenis %       13,2 10,3 

Optimāls līmenis %       62,6 57,5 

Pietiekams līmenis %       24,2 32,2 

Nepietiekams līmenis %       0 0 

      Ģeogrāfija 
       5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase 

Augsts + optimāls līmenis %     89,5 97,8 81,6 

Augsts līmenis %     9,5 13,2 14,9 

Optimāls līmenis %     80 84,6 66,7 

Pietiekams līmenis %     10,5 2,2 18,4 

Nepietiekams līmenis %     0 0 0 

      Dabas zinības 
       5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase 

Augsts + optimāls līmenis % 97,4 89,6       

Augsts līmenis % 15,6 11,5       

Optimāls līmenis % 81,1 78,1       

Pietiekams līmenis % 3,3 10,4       

Nepietiekams līmenis % 0 0       
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      Informātika 
       5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase 

Augsts + optimāls līmenis % 100 95,8 98,9     

Augsts līmenis % 38,9 29,2 33     

Optimāls līmenis % 61,1 66,7 66     

Pietiekams līmenis % 0 4,2 1     

Nepietiekams līmenis % 0 0 0     

      Krivu valoda 
       5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase 

Augsts + optimāls līmenis %   77,4 87 77,3 73,4 

Augsts līmenis %   8,1 21,7 10,7 14,1 

Optimāls līmenis %   69,4 65,2 66,7 59,5 

Pietiekams līmenis %   22,6 13 22,7 26,6 

Nepietiekams līmenis %   0 0 0 0 

      Ķīmija 
       5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase 

Augsts + optimāls līmenis %       82,4 71,3 

Augsts līmenis %       7,7 14,9 

Optimāls līmenis %       74,7 56,3 

Pietiekams līmenis %       17,6 28,7 

Nepietiekams līmenis %       0 0 

      Latviešu valoda 
       5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase 

Augsts + optimāls līmenis % 95,6 80,2 84,2 83,5 80,5 

Augsts līmenis % 11,1 9,4 7,4 7,7 10,3 

Optimāls līmenis % 84,4 70,8 76,8 75,8 70,1 

Pietiekams līmenis % 4,4 18,8 15,8 16,5 19,5 

Nepietiekams līmenis % 0 1 0 0 0 

      Latvijas vēsture 
       5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase 

Augsts + optimāls līmenis %   95,8 80 95,6 87,4 

Augsts līmenis %   40,6 16,8 22 31 

Optimāls līmenis %   55,2 63,2 73,6 56,3 

Pietiekams līmenis %   4,2 18,9 4,4 11,5 

Nepietiekams līmenis %   0 1,1 0 1,1 

      Literatūra 
       5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase 

Augsts + optimāls līmenis % 92,2 93,8 93,7 98,9 94,3 

Augsts līmenis % 18,9 24 30,5 20,9 23 

Optimāls līmenis % 73,3 69,8 63,2 78 71,3 
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Pietiekams līmenis % 7,8 6,3 6,3 0 5,7 

Nepietiekams līmenis % 0 0 0 1,1 0 

      Matemātika 
       5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase 

Augsts + optimāls līmenis % 95,6 82,3 67,4 83,5 74,7 

Augsts līmenis % 22,2 11,5 8,4 11 23 

Optimāls līmenis % 73,3 70,8 58,9 72,5 51,7 

Pietiekams līmenis % 4,4 17,7 28,4 16,5 24,1 

Nepietiekams līmenis % 0 0 4,2 0 1,1 

      Mājturība un tehnoloģijas 
       5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase 

Augsts + optimāls līmenis % 100 100 98,9 98,9 98,9 

Augsts līmenis % 72,2 55,2 66,3 52,7 63,2 

Optimāls līmenis % 27,8 44,8 32,6 46,2 35,6 

Pietiekams līmenis % 0 0 1,1 1,1 1,1 

Nepietiekams līmenis % 0 0 0 0 0 

      Mūzika 
       5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase 

Augsts + optimāls līmenis % 100 87,5 87,2 91,2 87,4 

Augsts līmenis % 42,2 32,3 17 15,4 36,8 

Optimāls līmenis % 57,8 55,2 70,2 75,8 50,6 

Pietiekams līmenis % 0 10,4 11,7 8,8 12,6 

Nepietiekams līmenis % 0 2,1 1,1 0 0 

      Pasaules vēsture 
       5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase 

Augsts + optimāls līmenis %   85,4 92,6 96,7 94,3 

Augsts līmenis %   16,7 18,1 13,2 40,2 

Optimāls līmenis %   68,8 74,5 83,5 54 

Pietiekams līmenis %   14,6 7,4 3,3 5,7 

Nepietiekams līmenis %   0 0 0 0 

      Sociālās zinības 
       5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase 

Augsts + optimāls līmenis % 100 100 98,9 95,6 100 

Augsts līmenis % 27,8 38,5 13,7 12,1 40,2 

Optimāls līmenis % 72,2 61,5 85,3 83,5 59,8 

Pietiekams līmenis % 0 0 1,1 4,4 0 

Nepietiekams līmenis % 0 0 0 0 0 

      Sports 
       5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase 

Augsts + optimāls līmenis % 100 100 100 100 100 

Augsts līmenis % 63,2 55,2 57,4 68,2 75,3 

Optimāls līmenis % 36,8 44,8 42,6 31,8 24,7 
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Pietiekams līmenis % 0 0 0 0 0 

Nepietiekams līmenis % 0 0 0 0 0 

 
     Vācu valoda 
       5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase 

Augsts + optimāls līmenis %   100 73,1 56,3 69,6 

Augsts līmenis %   44,1 15,4 6,3 26,1 

Optimāls līmenis %   55,9 57,7 50 43,5 

Pietiekams līmenis %   0 26,9 43,8 26,1 

Nepietiekams līmenis %   0 0 0 4,3 

      Vizuālā māksla 
       5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase 

Augsts + optimāls līmenis % 100 100 98,9 100 100 

Augsts līmenis % 41,1 43,8 40 50,5 75,9 

Optimāls līmenis % 58,9 56,3 58,9 49,5 24,1 

Pietiekams līmenis % 0 0 1,1 0 0 

Nepietiekams līmenis % 0 0 0 0 0 
      

        

10. – 12.klase 

Angļu valoda 
   

  
10. 
klase 

11. 
klase 

12. 
klase 

Augsts + optimāls līmenis % 81,4 81 87,3 

Augsts līmenis % 5,1 13,8 18,2 

Optimāls līmenis % 76,3 67,2 69,1 

Pietiekams līmenis % 18,6 19 12,7 

Nepietiekams līmenis % 0 0 0 

    Bioloģija 
   

  
10. 
klase 

11. 
klase 

12. 
klase 

Augsts + optimāls līmenis % 100 100 100 

Augsts līmenis % 3,4 8,6 18,2 

Optimāls līmenis % 96,6 91,4 81,8 

Pietiekams līmenis % 0 0 0 

Nepietiekams līmenis % 0 0 0 

    Ekonomika 
   

  
10. 
klase 

11. 
klase 

12. 
klase 

Augsts + optimāls līmenis % 100 100 96,4 

Augsts līmenis % 60,9 29,4 9,1 

Optimāls līmenis % 39,1 70,6 87,3 

Pietiekams līmenis % 0 0 3,6 

Nepietiekams līmenis % 0 0 0 
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Fizika 
   

  
10. 
klase 

11. 
klase 

12. 
klase 

Augsts + optimāls līmenis % 59,3 48,3 58,2 

Augsts līmenis % 8,5 0 5,5 

Optimāls līmenis % 50,8 48,3 52,7 

Pietiekams līmenis % 40,7 50 41,8 

Nepietiekams līmenis % 0 1,7 0 

    Ģeogrāfija 
   

  
10. 
klase 

11. 
klase 

12. 
klase 

Augsts + optimāls līmenis % 100 96,6   

Augsts līmenis % 13,6 8,6   

Optimāls līmenis % 86,4 87,9   

Pietiekams līmenis % 0 3,4   

Nepietiekams līmenis % 0 0   

    Informātika 
   

  
10. 
klase 

11. 
klase 

12. 
klase 

Augsts + optimāls līmenis % 100 100   

Augsts līmenis % 22 31   

Optimāls līmenis % 78 69   

Pietiekams līmenis % 0 0   

Nepietiekams līmenis % 0 0   

    Krievu valoda 
   

  
10. 
klase 

11. 
klase 

12. 
klase 

Augsts + optimāls līmenis % 89,7 70 75,6 

Augsts līmenis % 12,8 14 13,3 

Optimāls līmenis % 76,9 56 62,2 

Pietiekams līmenis % 10,3 28 24,4 

Nepietiekams līmenis % 0 2 0 

    Kulturoloģija 
   

  
10. 
klase 

11. 
klase 

12. 
klase 

Augsts + optimāls līmenis % 100 98,3 100 

Augsts līmenis % 33,9 29,3 34,5 

Optimāls līmenis % 66,1 69 65,5 

Pietiekams līmenis % 0 1,7 0 

Nepietiekams līmenis % 0 0 0 
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    Ķīmija 
   

  
10. 
klase 

11. 
klase 

12. 
klase 

Augsts + optimāls līmenis % 59,3 67,2 78,2 

Augsts līmenis % 8,5 6,9 1,8 

Optimāls līmenis % 50,8 60,3 76,4 

Pietiekams līmenis % 40,7 31 21,8 

Nepietiekams līmenis % 0 1,7 0 

    Latviešu valoda 
   

  
10. 
klase 

11. 
klase 

12. 
klase 

Augsts + optimāls līmenis % 89,8 84,5 87,3 

Augsts līmenis % 3,4 12,1 1,8 

Optimāls līmenis % 86,4 72,4 85,5 

Pietiekams līmenis % 10,2 13,8 12,7 

Nepietiekams līmenis % 0 1,7 0 

    Latvijas un pasaules vēsture 
   

  
10. 
klase 

11. 
klase 

12. 
klase 

Augsts + optimāls līmenis % 100 89,5 96,4 

Augsts līmenis % 59,3 26,3 43,6 

Optimāls līmenis % 40,7 63,2 52,7 

Pietiekams līmenis % 0 10,5 3,6 

Nepietiekams līmenis % 0 0 0 

    Literatūra 
   

  
10. 
klase 

11. 
klase 

12. 
klase 

Augsts + optimāls līmenis % 98,3 98,2 100 

Augsts līmenis % 16,9 26,3 30,9 

Optimāls līmenis % 81,4 71,9 69,1 

Pietiekams līmenis % 1,7 1,8 0 

Nepietiekams līmenis % 0 0 0 

    Matemātika 
   

  
10. 
klase 

11. 
klase 

12. 
klase 

Augsts + optimāls līmenis % 72,9 80,7 56,4 

Augsts līmenis % 10,2 8,8 9,1 

Optimāls līmenis % 62,7 71,9 47,3 

Pietiekams līmenis % 27,1 19,3 43,6 

Nepietiekams līmenis % 0 0 0 



 

Rīgas 64. vidusskola  Pašnovērtējuma ziņojums 2016 

 

70 
 

 

Politika un tiesības 
   

  
10. 
klase 

11. 
klase 

12. 
klase 

Augsts + optimāls līmenis %   100 100 

Augsts līmenis %   52,9 50 

Optimāls līmenis %   47,1 50 

Pietiekams līmenis %   0 0 

Nepietiekams līmenis %   0 0 

    Psiholoģija 
   

  
10. 
klase 

11. 
klase 

12. 
klase 

Augsts + optimāls līmenis %   100 100 

Augsts līmenis %   63,6 71,4 

Optimāls līmenis %   36,4 28,6 

Pietiekams līmenis %   0 0 

Nepietiekams līmenis %   0 0 

    Sports 
   

  
10. 
klase 

11. 
klase 

12. 
klase 

Augsts + optimāls līmenis % 100 100 100 

Augsts līmenis % 79,7 89,3 90,2 

Optimāls līmenis % 20,3 10,7 9,8 

Pietiekams līmenis % 0 0 0 

Nepietiekams līmenis % 0 0 0 

    Vācu valoda 
   

  
10. 
klase 

11. 
klase 

12. 
klase 

Augsts + optimāls līmenis % 70 50 70 

Augsts līmenis % 20 12,5 10 

Optimāls līmenis % 50 37,5 60 

Pietiekams līmenis % 30 50 30 

Nepietiekams līmenis % 0 0 0 

    Veselības mācība 
   

  
10. 
klase 

11. 
klase 

12. 
klase 

Augsts + optimāls līmenis % 100     

Augsts līmenis % 57,1     

Optimāls līmenis % 42,9     

Pietiekams līmenis % 0     

Nepietiekams līmenis % 0     
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    Vizuālā māksla 
   

  
10. 
klase 

11. 
klase 

12. 
klase 

Augsts + optimāls līmenis % 100 100   

Augsts līmenis % 69,5 75,9   

Optimāls līmenis % 30,5 24,1   

Pietiekams līmenis % 0 0   

Nepietiekams līmenis % 0 0   
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Pielikums nr.2 

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 

2012./2013.m.g. apbalvojumus skolēni saņēmuši sekojošās olimpiādēs : 

4.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde un Meridian matemātikas 

olimpiāde,  

5.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde,  

6.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde un Rīgas pilsētas Pļavnieku 

ģimnāzijas dabaszinību olimpiāde 5.-6.kl., 

7.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde, 

8.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde, Rīgas pilsētas latviešu 

valodas olimpiāde, 

9.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde, Rīgas pilsētas latviešu 

valodas olimpiāde, Rīgas pilsētas fizikas  olimpiāde, Rīgas pilsētas ķīmijas 

olimpiāde, 

10.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde, Rīgas pilsētas fizikas 

olimpiāde, 

11.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde, Rīgas pilsētas latviešu 

valodas olimpiāde, Rīgas pilsētas bioloģijas olimpiāde, Rīgas pilsētas fizikas 

olimpiāde, Rīgas pilsētas ģeogrāfijas olimpiade. 

12.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde, Rīgas pilsētas latviešu 

valodas olimpiāde, Rīgas pilsētas vēstures olimpiāde, Rīgas pilsētas ekonomikas 

olimpiāde, Rīgas pilsētas bioloģijas olimpiāde. 

Valsts mērogā iegūtie apbalvojumi olimpiādēs: 

10.klase Valsts matemātikas olimpiāde – atzinība, Valsts fizikas olimpiāde - 

atzinība 

11.klase Valsts matemātikas olimpiāde – 2.vieta 

12.klase Valsts matemātikas olimpiāde – 3.vieta, Valsts vēstures olimpiāde 

2.vieta. 

Kopumā 2012./2013.m.g. skolēni olimpiādēs ieguvuši 70 apbalvojumus. 

 

2013./2014.m.g. apbalvojumus skolēni saņēmuši sekojošās olimpiādēs : 

5.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde 

6.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde, III Latvijas atklātā angļu 

valodas olimpiāde 6.klasei,  

7.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde 
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8.klase Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde, Rīgas pilsētas 

matemātikas olimpiāde 

9.klaese Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde, Rīgas 

pilsētas matemātikas olimpiāde, Rīgas pilsētas ķīmijas olimpiāde, Rīgas pilsētas 

vēstures olimpiāde, Rīgas pilsētas bioloģijas olimpiāde, III Latvijas atklātā angļu val. 

olimpiāde 9.klasei 

10.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde, Rīgas pilsētas fizikas 

olimpiāde 

11.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde, Rīgas pilsētas latviešu 

valodas un literatūras olimpiāde, Rīgas pilsētas bioloģijas olimpiāde, Rīgas pilsētas 

fizikas olimpiāde 

12.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde, Rīgas pilsētas latviešu 

valodas un literatūras olimpiāde, Rīgas pilsētas fizikas olimpiāde, Rīgas pilsētas 

vēstures olimpiāde, Rīgas pilsētas ekonomikas olimpiāde, Rīgas pilsētas ģeogrāfijas 

olimpiāde 

Valsts mērogā iegūtie apbalvojumi olimpiādēs: 

8.klase Latviešu val. un literatūras valsts olimpiāde 3.vieta 

10.klase Valsts matemātikas olimpiāde 3.vieta 

11.klase Valsts matemātikas olimpiāde 2.vieta, Valsts fizikas olimpiāde 

3.vieta 

12.klase Vēstures valsts olimpiāde 3.vieta 

Eiropas mērogā iegūtie apbalvojumi olimpiādēs: 

12.klase Eiropas Meiteņu matemātikas olimpiāde – bronzas medaļa 

Kopumā 2013./2014.m.g. skolēni olimpiādēs ieguvuši 69 apbalvojumus. 

 

2014./2015.m.g. apbalvojumus skolēni saņēmuši sekojošās olimpiādēs: 

5.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde, Atklātā mājturības un 

tehnoloģiju olimpiāde 

6.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde, Atklātā mājturības un 

tehnoloģiju olimpiāde, Atklātā angļu valodas olimpiāde, Atklātā vācu valodas 

olimpiāde 

7.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde, Komandu olimpiāde 

matemātikā „Atvērtā kopa” 

8.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde, Rīgas pilsētas latviešu valodas 

un literatūras olimpiāde, Atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē, Komandu 

olimpiāde matemātikā „Atvērtā kopa”, Rīgas pilsētas 8. Klašu skolēnu olimpiāde 

angļu valodā 
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9.klase Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde, Rīgas pilsētas 

ķīmijas olimpiāde, Rīgas pilsētas vēstures olimpiāde, Rīgas pilsētas bioloģijas 

olimpiāde, Atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde, Rīgas pilsētas fizikas 

olimpiāde, Atklātā angļu valodas olimpiāde 

10.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde, Rīgas pilsētas ģeogrāfijas 

olimpiāde, Rīgas pilsētas bioloģijas olimpiāde, Rīgas pilsētas fizikas olimpiāde 

11.klase Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde, Rīgas 

pilsētas matemātikas olimpiāde, Rīgas pilsētas fizikas olimpiāde, Rīgas pilsētas 

bioloģijas olimpiāde, Rīgas pilsētas informātikas (programmēšanas) olimpiāde, Rīgas 

pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde 

12.klase Rīgas pilsētas fizikas olimpiāde, Rīgas pilsētas matemātikas 

olimpiāde, Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde, Rīgas pilsētas vācu 

valodas olimpiāde, Rīgas pilsētas vēstures olimpiāde, Rīgas pilsētas ģeogrāfijas 

olimpiāde 

Valsts mērogā iegūtie apbalvojumi olimpiādēs: 

9.klase Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiāde – atzinība un trešā 

vieta, Valsts vēstures olimpiāde – atzinība 

12.klase Valsts matemātikas olimpiāde – atzinība, Valsts vēstures olimpiāde 

– atzinība 

Kopumā 2014./2015.m.g. skolēni olimpiādēs ieguvuši 89 apbalvojumus. 
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2015./2016.m.g. apbalvojumus skolēni saņēmuši sekojošās olimpiādēs: 

5.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde 

6.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde, Atklātā mājturības un 

tehnoloģiju olimpiāde 

7.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde 

8.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde, Rīgas pilsētas latviešu valodas 

un literatūras olimpiāde, Privātās vidusskolas “Patnis”  rīkotā angļu valodas 

olimpiāde, Rīgas pilsētas 8.kl. skolēnu angļu valodas olimpiāde, Atklātā mājturības un 

tehnoloģiju olimpiāde 

9.klase Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde, Rīgas pilsētas 

matemātikas olimpiāde, Rīgas pilsētas bioloģijas olimpiāde, Rīgas pilsētas fizikas 

olimpiāde, Rīgas pilsētas vēstures olimpiāde, Atklātā mājturības un tehnoloģiju 

olimpiāde, Rīgas pilsētas ķīmijas olimpiāde 

10.klase Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde, Rīgas pilsētas ķīmijas 

olimpiāde, Rīgas pilsētas fizikas olimpiāde, Rīgas pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde 

11.klase Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde, Rīgas 

pilsētas bioloģijas olimpiāde, Rīgas pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde, Rīgas pilsētas 

ķīmijas olimpiāde, Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde, Rīgas pilsētas krievu 

valodas olimpiāde 

12.klase Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde, Rīgas 

pilsētas fizikas olimpiāde, Rīgas pilsētas bioloģijas olimpiāde, Rīgas pilsētas vēstures 

olimpiāde, Rīgas pilsētas ekonomikas olimpiāde, Rīgas pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde. 

Valsts mērogā iegūtie apbalvojumi olimpiādēs 2015./2016.m.g.: 

9.klase Valsts vēstures olimpiāde – atzinība, Valsts latviešu valodas un 

literatūras olimpiāde – 3.vieta. 

11.klase Valsts ģeogrāfijas olimpiāde – atzinība 

Kopumā 2015./2016.m.g. skolēni olimpiādēs ieguvuši 92 apbalvojumus. 
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Pielikums nr.3 

Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais) 

Sasniegumi interešu izglītībā 2011.-2016. g. 

Tautas dejas 

N.p.k.  Kolektīva nosaukums/grupa 2010./2011. 

1. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”-  1. kl. gr.  1. pakāpe 

2. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 2. kl. gr. 1. pakāpe 

3. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 3. - 4. kl. gr. 1. pakāpe 

4. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 5. - 6. kl. gr. 1. pakāpe 

5. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 7. – 9. kl. gr. 1. pakāpe 

6. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 10. – 12. kl. 

gr. 

1. pakāpe 

 

N.p.k.  Kolektīva nosaukums 2011./2012. 

1. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 1. kl. 

gr. 

1. pakāpe 

2. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 2. kl. 

gr. 

1. pakāpe ( 3. vieta Rīgas 

pils.) 

3.  Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 3. kl. 

gr. 

1. pakāpe 

4. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 4. – 

5.kl. gr. 

1. pakāpe 

5. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 7. – 9. 

kl. gr. 

1. pakāpe ( 3. vieta Rīgas 

pils.) 

6. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 10. – 

12.kl. gr. 

1. pakāpe 

 

N.p.k. Kolektīva nosaukums/grupa 2013./2014. 

1. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 1. kl. 

gr. 

1. pakāpe 

2. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 2. kl. 

gr. 

1. pakāpe 
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3. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 3. kl. 

gr. 

1. pakāpe 

4. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 4. – 5. 

kl. gr. 

1. pakāpe 

5. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 6. – 7. 

kl. gr. 

1. pakāpe 

6. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 8. – 

9.kl. gr. 

laureāti 

7. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 10. – 

12.kl. gr. 

laureāti 

 

N.p.k.  Kolektīva nosaukums/grupa 2014./2015. 

1. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 1.- 2 

kl. A gr. ( 2. kl.) 

laureāti 

2. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 1. kl. 

gr. B gr. ( 1. kl.) 

laureāti 

3. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 3. - 4 

kl.  A gr. 

laureāti 

4. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 3. – 4. 

kl. B gr. 

laureāti 

5. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 5.- 6. 

kl. gr. 

laureāti 

6. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 7.- 9. 

kl. gr. 

laureāti 

7. Tautas deju kolektīvs “ Dzērvenīte”- 10. – 

12. kl. gr. 

laureāti 

 

Vokālais mūzikas konkurss “ Balsis” 

Kolektīva 

nosaukums 

2010./2011. 2011./2012 20112./2013. 2013./2014 2014./2015 2015./2016. 

3. - 4. kl. 

ansamblis 

2. pakāpe 

( zēni) 

1. pakāpe 

(zēni) 

1. kārtā -  

1. pakāpe;  

2. kārtā – 
1. pakāpe 
( zēni) 

 

1. kārtā -  

1. pakāpe;  

2. kārtā – 
1. pakāpe  

 

1. kārtā -  

1. pakāpe;  

2. kārtā – 
1. pakāpe  

 

1. kārtā -  

1. pakāpe;  

2. kārtā –  

1. pakāpe 
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Vidusskolas 

vokālais 

ansamblis 

1. pakāpe 1. pakāpe 
1. kārtā -  

1. pakāpe;  

2. kārtā – 
1. pakāpe  

 

 

 

1. kārtā -  

1. pakāpe;  

2. kārtā – 
1. pakāpe 

 

 

 

1. kārtā -  

1. pakāpe;  

2. kārtā – 
1. pakāpe  

 

 

 

1. kārtā -  

1. pakāpe;  

2. kārtā –  

1. pakāpe  

 

 

 

 

 

Kori 

Kolektīva 

nosaukums 

2010./20111. 20111./2012. 20112./2013. 2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 

3.-4.kl. 

koris 

1. pakāpe 1. pakāpe 1. pakāpe 1. pakāpe 1. pakāpe 

( Labākais 

rezultāts 

Vidzemes 

priekšpilsētā 

1. pakāpe 

5.-9.kl. 

koris.  

1. pakāpe 1. pakāpe 1. pakāpe 1. pakāpe 1. pakāpe Skate 

nebija 

Zēnu koris 1. pakāpe 2.pakāpe 1. pakāpe 1. pakāpe 1.kārta-  

1. pakāpe;  

2. kārta-  

1. pakāpe; 

3. kārta-  

“ Zelta 

diploms”- 4. 

labākais 

zēnu koris 

Latvijā 

 

Skate 

nebija 

Vidusskolas 

jauktais 

1. pakāpe 1. pakāpe 1. pakāpe 1. pakāpe 1.kārta-  Skate 
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koris. 1. pakāpe;  

2. kārta-  

1. pakāpe; 

3. kārta-  

“ Zelta 

diploms”- 6. 

labākais 

jauktais 

koris 

Latvijā 

 

nebija 

 

 

Netradicionālie rokdarbi 

Gads Pasākums Vieta 

2010./2011. X starptautiskais vizuāli plastiskās 

mākslas konkurss “ Es dzīvoju pie jūras.” 

 

Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un 

lietišķās mākslas izstāde “ Krāsu, formu 

saspēle.” 

1.vieta 

 

1.vieta 

2011./2012. Bērnu un jauniešu radošo darbu izstāde - 

konkurss  

“ Videi draudzīga rotaļlieta.” 

 

Bērnu un jauniešu radošo darbu izstāde –  

konkurss “ Daba mums apkārt. Pļava.”- 2. 

vieta. 

 

Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas konkurss “ Toņi un 

pustoņi.” 

 

 

3. vieta un 2-as  atzinības 

 

 

 

2. vieta 

 

 

 

2 pirmās pakāpes diplomi 
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2012./2013. Konkurss “ Kur saulīte rotājas.” Otrās pakāpes diploms, 

atzinība 

2013./2014. Konkurss “ Senču raksti.” 

 

Konkurss “ Gadalaiki- pavasaris” 

 

 Konkurss “ Mana Latvija 95. Kur saulīte 

rotājas.” 

Konkurss “Gleznojumi uz zīda. Ziedi.” 

Pirmās pakāpes diploms 

 

Pirmās pakāpes diploms 

 

Pirmās pakāpes diploms 

 

1.vieta; 2. vieta 

2014./2015. Konkurss “ Pērlīšu rotas rudens 

noskaņās.” 

1. vieta 
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Pielikums nr.4 

Sasniegumi sportā no 2011. līdz 2016. gadam 

Pielikums Nr.1 

Mācību gads Sporta veids, sacensības Sasniegumi 

2011./2012.m.g 
*RD vieglatlētikas krosa stafetes 2.-12.kl. 

 
1.,3.,4.,9.,15. vieta 

 

*Rīgas pilsētas starpsskolu sacensības 

peldēšanā 7.-9.kl. 

 

3.vieta 

 

*Rīgas pilsētas starpsskolu sacensības 

basketbolā 6.-7.kl. 

 

2.vieta 

 
*LJZO  Ērgļos hokejs 

 
5.-8.vieta 

 

*Rīgas pilsētas  

starpsskolu sacensības florbolā 8.-9.kl. 

 

3. vieta 

 
* 1. maija stafešu skrējiens 4.-12.kl. 

 

1.,2.,2.,3.,7.,11.,11.,13. 

vieta 

 

*15.Rīgas skolēnu spēles 

stafetes 

strītbols 

 

 

2.,10.,10.,12., 

4.,5.,7.,11. vieta 

 

*Vidzemes priekšpilsētas vispārizglītojošo 

skolu spartakiādes kopsavilkums  

1.-5.kl. 

6.-7.kl. 

8.-9.kl. 

10.-12.kl 

. 

 

5. vieta 

3. vieta 

1.vieta 

2.vieta 

 *Kopvērtējums Vidzemes priekšpilsētā 1. vieta 

2012./2013.m.g. 

*RD atklātais rudens kross komandām 4.-

12.kl. kopvērtējums 

 

3. vieta LR 

 
* VEF skolu superlīga zēni un meitenes 

 
3.un 4.vieta 

 

*Rīgas pilsētas starpsskolu sacensības 

basketbolā 8.-9.kl. 

 

2. vieta 

 

*Rīgas pilsētas  

starpsskolu sacensības florbolā 8.-9.kl. 

 

3. vieta 

 

*16.Rīgas skolēnu spēles 

stafetes 

strītbols 

tūrisma šķēršļu josla 

 

3.,3.,9. vieta 

2.,3.,8. vieta 

2. vieta 

 *Rīgas pilsētas starpsskolu sacensības 5. un 6. vieta 
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Olimpiskās stafetes 

 

 

*Rīgas skolu čempionāts pludmales 

volejbolā  

7.-8.kl. 

 

2. un 3. vieta 

 

*Vidzemes priekšpilsētas 

vispārizglītojošo skolu spartakiādes 

kopsavilkums  

8.-9.kl. 

10.-12.kl. 

 

 

 

1.vieta 

2.vieta 

2013./2014.m.g. 

*RD balvas izcīņas sacensības krosa stafetēs 

4.-12. kl. kopvērtējums 

 

3.vieta 

 

*Rīgas pilsētas starpsskolu sacensības 

volejbols 8.-9.kl. 

 

1.vieta 

 

*Rīgas pilsētas starpsskolu sacensības galda 

tenisā 8.-9.kl. 

 

3. vieta 

 

*Rīgas pilsētas starpsskolu sacensības šahā  

10.-12.kl 

 

2. vieta 

 
*Drošais ātrritenis 

 
2.vieta 

 
* VEF skolu superlīga zēni un meitenes 

 
2. un 6.vieta 

 
* Volejbols “Lāses kauss” 

 
5. vieta 

 

*17.Rīgas skolēnu spēles 

stafetes 

strītbols 

riteņbraukšana  

 

2., 3., 4., 5. vieta 

2., 6., 7. vieta 

1. vieta 

 

*Vidzemes priekšpilsētas vispārizglītojošo 

skolu spartakiādes kopsavilkums  

1.-5.kl. 

6.-7.kl. 

8.-9.kl. 

10.-12.kl. 

 

 

4. vieta 

3. vieta 

1.vieta 

5.vieta 

 
*Kopvērtējums Vidzemes priekšpilsētā 

 
1. vieta 

 
*Nominācijā- 

Rīgas sportiskākā skola  
2. vieta 

 
*Drošais ātrritenis 

 
4.vieta 

2014./2015.m.g. 
* Rudens krosa stafetes  

4.-12.kl. kopvērtējums  
2. vieta 

 *Lāčpļēša kross  Kadeti-1. vieta 
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Jaunieši -4. vieta 

 

*Latvijas atklātais bērnu komandu 

čempionāta pusfināls šahā ”Cerību kauss” 

 

7.-8.vieta 

 

*Rīgas pilsētas starpsskolu sacensības 

peldēšanā 10.-12.kl. 

 

7. vieta 

 

*Rīgas pilsētas starpsskolu sacensības tautas 

bumbā 4.-5.kl. 

 

5. vieta 

 
* VEF skolu superlīga zēni 

 
5. vieta 

 
*Pludmales volejbols “Smilšu skudra 2015” 

 
1.vieta 

 

*Rīgas pilsētas starpsskolu sacensības 

pludmales volejbolā 

 

2.vieta 

 

*Rīgas pilsētas  

starpsskolu sacensības florbolā  

 

1. un 3.vieta 

 

*Rīgas pilsētas starpsskolu sacensības 

futbolā 

 

1. vieta 

 

*Latvijas skolu futbola kausa finālturnīrs 

2015 

 

1. vieta 

 

*18.Rīgas skolēnu spēles 

stafetes  

strītbols 

volejbols 

 

 

1.,4.,5.,6.,8. 

1. un 5. vieta 

5.vieta 

 

*Rīgas pilsētas starpsskolu sacensības 

Olimpiskās stafetes 

 

1. un 3. vieta 

 

Vidzemes priekšpilsētas vispārizglītojošo 

skolu spartakiādes kopsavilkums  

1.-5.kl. 

6.-7.kl. 

8.-9.kl. 

10.-12.kl. 

 

 

3. vieta 

1. vieta 

2.vieta 

3.vieta 

 
*Kopvērtējums Vidzemes priekšpilsētā 

 
1. vieta 

 
*Nominācijā- 

Rīgas sportiskākā skola  
2. vieta 

2015./2016. m.g. 

* Atlases sacensības pasaules skolu 

čempionātam 3x3 basketbolā/ Jelgavā 

 

3.vieta 

 

 
 *Pludmales volejbols “Laimītes beach 

2015” 

3. vieta 
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  * Rīgas Olimpiskās dienas stŗītbols 2. un 3. vieta 

 

 

*Rudens krosa stafetes  

4.-12.kl. kopvērtējums  

 

 

2.vieta 

 
 *Rīgas tūrists 2015 

 

4.vieta 

 
* VEF skolu superlīga zēni 

 

2. vieta 

 

*Vidzemes priekšpilsētas vispārizglītojošo 

skolu spartakiādes kopsavilkums  

1.-5.kl. 

6.-7.kl. 

8.-9.kl. 

10.-12.kl. 

 

 

 

2.vieta 

8.vieta 

5.vieta 

6.vieta  

 

 
*Kopvērtējums Vidzemes priekšpilsētā 

3. vieta 

 

 

*Nominācijā- 

Rīgas sportiskākā skola  

 

2. vieta 

 

Pielikums Nr.2 
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Pielikums nr.5 

Rīgas 64. vidusskolas logopēda atskaite par 2013.-2016.gadam 

 

Logopēdijas nodarbībās habilitēto skolēnu skaits 

2013./2014.- 2015./2016.m.g. 

2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 

Nodarbojās Habilitēti Nodarbojās Habilitēti Nodarbojās Habilitēti 

47 22 43 17 37 18 
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Pielikums nr.6 

Sociālā pedagoga Ivetas Stūrmanes 

atskaite par darbu 2013./2014. m. g.  

 

1. Darbs ar skolēniem  

1.1. Individuāli konsultēti 145 skolēni no tiem atkārtoti konsultēti 79 skolēni   

Problēmu joma Problēmas raksturs 

Konsultēto 

skolēnu 

skaits 

No tiem 

konsultēts 

atkārtoti 

(skolēnu 

skaits) 

Neattaisnoti stundu 

kavējumi  

 
35 18 

Uzvedības problēmas  73 34 

Mācību grūtības (kopā)  31 16 

 ar uzvedības problēmām 16 10 

 ar neattaisnotiem stundu 

kavējumiem 
9 5 

 ar sociāla rakstura problēmām 1 - 

 ar veselības problēmām 2 - 

 ar adaptācijas problēmām 3 1 

Konfliktsituācijas (kopā)  62 27 

 skolēns - skolēns 27 14 

 skolēns - skolotājs 20 8 

 skolēns - vecāki 2 1 

 skolotājs - vecāki 13 4 

Vardarbība (kopā)  30 15 

 skolā 11 3 

 klasē 18 12 

 ģimenē 1 - 

Atkarība (kopā)  24 9 

 smēķēšana 13 7 

 alkohola lietošana 5 1 

 psihotropo vielu lietošana 1 - 

 datora atkarība 1 - 

Sociālās palīdzības 

jautājumi 

 
2 - 

Bērnu tiesības un 

pienākumi 

 
8 2 

Attiecības ģimenē  1 1 
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1.2. Konsultēšana grupā 4(norādīt cik grupas) 

 

Problēmas joma Skolēnu skaits 

Uzvedības problēmas 5 

Konfliktsituācijas 9 

Vardarbība 6 

Atkarība  5 

Bērnu tiesības un pienākumi 9 

 

1.3. Sociālo pedagogu organizētie izglītojošie (profilakses) pasākumi 13 

(norādīt cik grupās/ klasēs) 

 

Problēmas joma Skolēnu skaits 

 Uzvedības problēmas 29 

 Konfliktsituācijas 87 

 Vardarbība 113 

 Atkarība( vielu, procesu) 225 

 Attiecības ģimenē 57 

 Bērnu un vecāku tiesības un pienākumi 59 

 Cita:  

Cilvēktirdzniecība 

Drošība  

Personīgā higiēna 

Tiesiskā atbildība 

 

 

116 

58 

55 

53 

 

 

2.Darbs ar vecākiem (aizbildņiem)  

2.1. Konsultēti 45 vecāki, no tiem atkārtoti konsultēti 18 vecāki 

 

Problēmas joma 

Individuāli 

konsultēto 

vecāku 

skaits 

No tiem 

konsultēts 

atkārtoti 

 

Neattaisnoti stundu kavējumi 16 7 

Uzvedības problēmas 29 19 

Mācību grūtības 7 3 

Konfliktsituācijas 15 4 

Vardarbība 5 3 

Atkarība 9 3 

Attiecības ģimenē 2 1 

Bērnu un vecāku tiesības un pienākumi 1 1 

Citi 1 - 

Sociālās palīdzības jautājumi: (kopā) 9 2 
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dzīvesvieta; 1 1 

apģērbs; 2 - 

ēdināšana; 4 1 

mācību līdzekļi; 1 - 

citi.( higiēnas jautājumi) 1 - 

 

2.2.Izglītošana grupā/ klasē (cik grupās/ klasēs izglītoti vecāki) 4 

 

Problēmas joma Vecāku skaits 

 Uzvedības problēmas 3 

 Konfliktsituācijas 3 

 Atkarība 23 

 Attiecības ģimenē 29 

 Bērnu un vecāku tiesības un pienākumi 27 

3. Darbs ar pedagogiem 

3.1. Individuāli konsultēti 31 pedagogi 

 

Konsultēšanas tēma  Pedagogu skaits 

 Neattaisnoti stundu kavējumi 15 

 Uzvedības problēmas 23 

 Mācību grūtības 6 

 Otrgadniecība 2 

 Konfliktsituācijas 11 

 Vardarbība 6 

 Atkarība 5 

 Sociālās palīdzības jautājumi 6 

 Attiecības ģimenē 6 

 Bērnu un vecāku tiesības un   pienākumi 2 

3.2. Izglītošana  

 

Problēmas joma Pedagogu skaits 

 Uzvedības problēmas 17 

 Konfliktsituācijas 17 

 Atkarība 23 

 Bērnu un vecāku tiesības un pienākumi 13 

4.Sadarbība ar institūcijām 

 

Institūciju nosaukumi Reižu skaits 

Labklājības departamenta Veselības pārvaldes Sabiedrības 

veselības veicināšanas un profilakses nodaļa 

1 

Sociālais dienests  6 

Pašvaldības policija 6 

Valsts policija 4 

Bāriņtiesa 2 

Veselības aprūpes iestādes 1 
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Krīzes centri 1 

Interešu izglītības iestādes 1 

Nevalstiska organizācijas 7 

5. Mājas apmeklējumi 2 no tiem atkārtoti apmeklējumi 1 

 

Problēmas joma Apmeklējumu 

skaits 

Atkārtoti 

apmeklējumi 

 Neattaisnoti stundu kavējumi 2 1 

 

atskaite par darbu 2015./2016. m. g.  
 

2. Darbs ar skolēniem  

1.1. Individuāli konsultēti 160 skolēni no tiem atkārtoti konsultēti 75 skolēni   
 

 

 

Problēmu joma  

 

 

Problēmas raksturs  

Konsultēto 

skolēnu 

skaits 

No tiem 

konsultēts 

atkārtoti 

(skolēnu 

skaits) 

Neattaisnoti stundu 

kavējumi  

 45 23 

Uzvedības problēmas  63 40 

Mācību grūtības (kopā)  36 17 

 ar uzvedības problēmām 15 6 

 ar neattaisnotiem stundu 

kavējumiem 

7 3 

 ar sociāla rakstura problēmām 5 3 

 ar veselības problēmām 3 1 

 ar adaptācijas problēmām 6 4 

 citas - - 

Konfliktsituācijas (kopā)  62 15 

 skolēns - skolēns 26 7 

 skolēns - skolotājs 23 4 

 skolēns - vecāki 3 1 

 skolotājs - vecāki 9 3 

 citi 1 - 

Vardarbība (kopā)  25 7 

 skolā 10 2 

 klasē 12 5 

 ģimenē 3 - 

Atkarība (kopā)  16 5 

 smēķēšana 7 3 

 alkohola lietošana 5 1 

 psihotropo vielu lietošana 1 0 

 datora atkarība 3 1 
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Sociālās palīdzības 

jautājumi 

 3 - 

Bērnu tiesības un 

pienākumi 

 10 2 

Attiecības ģimenē  3 1 

 

1.2. Konsultēšana grupā 4 (norādīt cik grupas) 

 

 

Problēmas joma 

 

Skolēnu skaits 

Neattaisnoti stundu kavējumi 29 

Uzvedības problēmas 4 

Konfliktsituācijas 6 

Vardarbība 4 

 

1.3. Sociālo pedagogu organizētie izglītojošie (profilakses) pasākumi 14 

(norādīt cik grupās/ klasēs) 

 

Problēmas joma Skolēnu skaits 

 Uzvedības problēmas 94 

 Konfliktsituācijas 155 

 Vardarbība 123 

 Atkarība( vielu, procesu) 338 

 Attiecības ģimenē 86 

 Bērnu un vecāku tiesības un pienākumi 132 

 Cita:  

Pusaudžu savstarpējās attiecības 

Drošība un atbildība internetā 

Personīgā hidiēna 

Tiesiskā atbildība 

 

30 

32 

49 

56 

 

2.Darbs ar vecākiem (aizbildņiem)  

2.1. Konsultēti 56 vecāki, no tiem atkārtoti konsultēti 23 vecāki 

 

Problēmas joma 

Individuāli 

konsultēto 

vecāku 

skaits 

No tiem 

konsultēts 

atkārtoti 

 

Neattaisnoti stundu kavējumi 15 7 

Uzvedības problēmas 35 15 

Mācību grūtības 3 1 

Konfliktsituācijas 8 3 

Vardarbība 7 2 

Atkarība 3 - 

Attiecības ģimenē 10 1 
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Bērnu un vecāku tiesības un pienākumi 7 3 

Sociālās palīdzības jautājumi: (kopā) 6 2 

dzīvesvieta; 1 - 

apģērbs; 1 1 

ēdināšana; 3 1 

mācību līdzekļi; 1 - 

 

2.2. Izglītošana grupā/ klasē (cik grupās/ klasēs izglītoti vecāki) 3 

 

Problēmas joma Vecāku skaits 

 Uzvedības problēmas 24 

 Vardarbība 6 

 Bērnu un vecāku tiesības un pienākumi 16 

3. Darbs ar pedagogiem 

3.1. Individuāli konsultēti 40 pedagogi 

 

Konsultēšanas tēma  Pedagogu skaits 

 Neattaisnoti stundu kavējumi 16 

 Uzvedības problēmas 27 

 Mācību grūtības 6 

 Otrgadniecība 2 

 Konfliktsituācijas 20 

 Vardarbība 9 

 Atkarība 3 

 Sociālās palīdzības jautājumi 8 

 Attiecības ģimenē 2 

 Bērnu un vecāku tiesības un  pienākumi 5 

3.2. Izglītošana  

 

Problēmas joma Pedagogu skaits 

 Uzvedības problēmas 7 

 Konfliktsituācijas 10 

 Vardarbība 2 

 Atkarība 1 

 Sociālās palīdzības jautājumi - 

 Attiecības ģimenē 2 

 Bērnu un vecāku tiesības un pienākumi 4 

 Cita 20 

4.Sadarbība ar institūcijām 

 

Institūciju nosaukumi 

 

Reižu skaits 

Labklājības departamenta Veselības pārvaldes Sabiedrības 

veselības veicināšanas un profilakses nodaļa 

1 

Sociālais dienests  15 
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Pašvaldības policija 4 

Valsts policija 9 

Bāriņtiesa 3 

Veselības aprūpes iestādes 4 

Interešu izglītības iestādes 2 

Nevalstiskas organizācijas 8 

Citas 15 

5. Mājas apmeklējumi 3 no tiem atkārtoti apmeklējumi 1 

 

Problēmas joma Apmeklējumu 

skaits 

Atkārtoti 

apmeklējumi 

 Neattaisnoti stundu kavējumi 2 1 

 Bērnu un vecāku tiesības un pienākumi 1 - 
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Pielikums nr.7 

Rīgas 64. vidusskolas psihologa atskaite par 2013.-2016.gadam 

 

Darbs ar skolēniem 

Individuālā konsultēšana un izpēte 

Problēmas joma 
Problēmas 

raksturs 

2013./2014. 

m.g. 

2014./2015. 

m.g. 

2015./2016. 

m.g. 

Mācību grūtības saistībā ar skolēna 

izziņas spēju 

īpatnībām (specifiski 

mācību traucējumi, 

UDS, u.c.) 

17 16 30 

saistībā ar mācību 

motivāciju 
5 10 5 

saistībā ar uzvedības 

problēmām 
6 7 7 

Sagatavotie atzinumi 

(t.sk.izpētes, 

policijai, bāriņtiesai 

u.c.) 

19 19 30 

Skolēnu gatavība 

skolai 

  6 3 2 

Savstarpējo 

attiecību 

veidošanas 

problēmas 

attiecībās ar 

vienaudžiem 11 13 13 

(tajā skaitā 

konfliktsituācijas) 

attiecībās starp 

skolēniem un 

pedagogiem 

5 2 1 

  attiecībās starp 

skolēniem un 

vecākiem 

4 5 4 

Emocionāla 

rakstura grūtības 

trauksme, bailes, 

suicidāla rakstura 

domas, depresīva 

rakstura domas, 

nomāktība, 

atkarības, 

adaptācija, utt. 

7 3 6 

Vardarbība  klasē  2 5 3 
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skolā  0 1 0 

ģimenē 2 4 2 

ārpus skolas un 

ārpus ģimenes 
0 0 0 

Karjeras izvēle 
  

2 2 0 

Citas problēmas  
  

0 2 4 

 
 

   

1.2. Skolēnu konsultēšana grupās 

  

 

Grupas konsultēšanas mērķis 
2013./2014. 

m.g. 

2014./2015. 

m.g. 

2015./2016. 

m.g. 

Mācību grūtības un to pārvarēšana (tai 

skaitā attīstošās nodarbības) 
0 0 0 

Profesijas izvēle 0 0 90 

Krīzes intervence 25 60 21 

Citi 0 0 0 

    

 

1.3. Skolēnu grupu izpēte 

Grupas izpētes mērķis 
2013./2014. 

m.g. 

2014./2015. 

m.g. 

2015./2016. 

m.g. 

Savstarpējo attiecību izpēte grupā (klases 

sociālpsiholoģiskais klimats, 

sociometrija, u.c.) 
90 120 60 

Mācību motivācija 60 30 0 

Skolēnu gatavība skolai, adaptācija 210 210 210 

Karjeras izvēle 90 90 90 

    

 

1.4. Profilakses pasākumi skolēniem 

  

 

Pasākuma tēma, mērķis 
2013./2014. 

m.g. 

2014./2015. 

m.g. 

2015./2016. 

m.g. 

Izglītības psihologa palīdzības iespējas 

un darba specifika skolā 
210 210 60 

Komunikatīvo prasmju un iemaņu 

attīstīšana, mobinga profilakse, skolēnu 

emocionālā un fiziskā drošība, atkarību 

profilakse 
90 150 90 

Skolēnu emocionālais stāvoklis un 60 0 12 
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pašsajūtas līdzsvarošana (gatavošanās 

eksāmeniem, “stresa menedžments”, 

u.c.) 

Adaptēšanās jaunās situācijās 90 210 0 

   

 

 

2. Darbs ar pedagogiem 

2.1.Pedagogu konsultēšana 

  

 

Konsultācijas tēma 
2013./2014. 

m.g. 

2014./2015. 

m.g. 

2015./2016. 

m.g. 

Skolēna mācību grūtības 9 15 25 

Skolēna uzvedības problēma 9 13 20 

Disciplīnas problēmas klasē 4 7 6 

Mācību motivācija 5 3 0 

Skolēnu adaptācijas problēmas 6 2 1 

Pedagoga konsultēšana profesionālo 

prasmju pilnveidošanas jautājumos 

(emocionāla raktura grūtības, 

audzināšanas stundu plānošana, u.c.) 
7 5 3 

Klases psiholoģiskā klimata uzlabošana 9 2 3 

    

 

2.2. Pedagogu izglītošana grupās 

  

 

Tēma 
2013./2014. 

m.g. 

2014./2015. 

m.g. 

2015./2016. 

m.g. 

  
12 0 18 

    

 

2.3. Citi pasākumi 

   

 

Pasākuma veids, tēma, mērķis 
2013./2014. 

m.g. 

2014./2015. 

m.g. 

2015./2016. 

m.g. 

  
27 30 45 

3. Darbs ar vecākiem 

3.1. Vecāku konsultēšana 

Konsultācijas tēma 
2013./2014. 

m.g. 

2014./2015. 

m.g. 

2015./2016. 

m.g. 
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Bērna mācību grūtības 27 30 45 

Bērna mācību motivācija 3 3 5 

Bērna uzvedības problēma 6 5 14 

Bērna emocionāla rakstura problēmas 

(stress, trauksme, bailes, u.c.) 
5 5 3 

Bērna attiecību problēmas (ar 

vienaudžiem, vecākiem, pedagogiem) 
4 2 3 

    

 

3.2.Vecāku izglītošana grupās 

  

 

Tēma 
2013./2014. 

m.g. 

2014./2015. 

m.g. 

2015./2016. 

m.g. 

Skolēnu vecumposmu raksturojumi un 

audzināšanas ieteikumi 
450 450 0 

Informēšana par izglītības psihologa 

darbu un palīdzības iespējām skolā 
450 450 450 

Adaptācija skolā 0 0 45 

    

 

3.3. Citi pasākumi 

   

 

Pasākuma veids, tēma, mērķis 

Reizi divos mēnešos notiek "Vecāku skoliņa" 1.-4. klašu skolēnu vecākiem. 

Piedāvātās tēmas: “Skolēna vecumposma īpatnības”, “Ko nozīmē būt labiem 

vecākiem?”, “Pusaudžu vecumu gaidot”, ”Bērnu un vecāku savstarpējās 

attiecības ikdienā”, “Bērna rakstura, temperamenta veidošanās”, “Bērna 

intelektuālā attīstība sākumskolā” u.tml.  
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Pielikums nr.8 

Bibliotēkas darba pārskats laika periodam no 2010.- 2015.g. 

Gads 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Krājums kopā 73736 74493 65964 68086 70775 72904 

Mācību grāmatu 
krājums kopā 

48437 49194 40665 42787 45475 47604 

Jaunieguvumu 
kopskaits gadā 

532 753 1097 2122 2689 2129 

Jauniegūto mācību 
grāmatu skaits 

532 753 1097 2122 2689 2129 

Mācību grāmatu iegādei 

izlietotais finansējums 
2524.43 3607.20 5408.00 11744,08 19310.00 19402.00 

Bibliotēkas lietotāju 

kopskaits 
972 987 979 1012 1046 1083 

Fizisko apmeklējumu 

kopskaits 
15621 15423 15315 16063 16703 16344 

Grāmatu izsniegumu 

kopskaits 
17822 16731 16628 17913 20161 20462 

Tematisko pasākumu 

un izstāžu kopskaits 
26 32 31 34 36 34 

Skolas bibliotēkai un pedagogiem ir pozitīva sadarbība ar: 

  RĪGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS  FILIĀLBIBLIOTĒKU 

,,VIDZEME”-pasākumi,  ekskursijas, konkursi,jauno grāmatu apskati. 

 GRĀMATU APGĀDU ,, MANSARDS”- pasākumi, grāmatu dāvinājumi. 
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Pielikums nr.9 

Mācību plāni  vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā  

 

6.1.plāns A 

(vispārizglītojošais apakšvirziens) 

 

OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI Kopā 10.klase 11.klase 12.klase 

Latviešu valoda 6 2 2 2 

Pirmā svešvaloda  (angļu valoda) 15 5 5 5 

Otrā svešvaloda  (krievu/vācu valoda) 9 3 3 3 

Matemātika 18 6 6 6 

Informātika 3 2 1  

Sports 9 3 3 3 

Fizika  9 3 3 3 

Ķīmija 7 2 3 2 

Bioloģija 6 2 2 2 

Latvijas un pasaules vēsture 6 2 2 2 

Literatūra 9 2 3 4 

Mūzika vai vizuālā māksla 2 1 1  

Ekonomika 3   3 

Ģeogrāfija 3 2 1  

Kulturoloģija 3 1 1 1 

Kopā: 108 36 36 36 
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6.2. plāns B 

(matemātikas apakšvirziens) 

OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI Kopā 10.klase 11.klase 12.klase 

Latviešu valoda 6 2 2 2 

Pirmā svešvaloda  (angļu valoda) 13 4 4 5 

Otrā svešvaloda  (krievu/vācu valoda) 9 3 3 3 

Matemātika 20 7 6 7 

Informātika 3 2 1  

Sports 9 3 3 3 

Fizika  10 3 4 3 

Ķīmija 7 2 3 2 

Bioloģija 6 2 2 2 

Latvijas un pasaules vēsture 6 2 2 2 

Literatūra 8 2 3 3 

Mūzika vai vizuālā māksla 2 1 1  

Ekonomika 3   3 

Ģeogrāfija 3 2 1  

Kulturoloģija 3 1 1 1 

Kopā: 108 36 36 36 
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6.3. plāns C 

(ekonomikas apakšvirziens) 

OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI Kopā 10.klase 11.klase 12.klase 

Latviešu valoda 6 2 2 2 

Pirmā svešvaloda  (angļu valoda) 15 5 5 5 

Otrā svešvaloda  (krievu/vācu valoda) 9 3 3 3 

Matemātika 16 5 5 6 

Informātika 3 2 1  

Sports 9 3 3 3 

Fizika  9 3 3 3 

Ķīmija 6 2 2 2  

Bioloģija 6 2 2 2 

Latvijas un pasaules vēsture 6 2 2 2 

Literatūra 8 2 3 3 

Mūzika vai vizuālā māksla 2 1 1  

Ekonomika 5 1 1 3 

Ģeogrāfija 3 2 1  

Kulturoloģija 3 1 1 1 

Politika un tiesības 2  1 1 

Kopā: 108 36 36 36 
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6.4. plāns D 

(veselības un sporta apakšvirziens) 

OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI Kopā 10.klase 11.klase 12.klase 

Latviešu valoda 6 2 2 2 

Pirmā svešvaloda  (angļu valoda) 15 5 5 5 

Otrā svešvaloda  (krievu/vācu valoda) 9 3 3 3 

Matemātika 15 5 5 5 

Informātika 3 2 1  

Sports 9 3 3 3 

Fizika  9 3 3 3 

Ķīmija 6 2 2 2  

Bioloģija 8 2 3 3 

Latvijas un pasaules vēsture 6 2 2 2 

Literatūra 8 2 3 3 

Mūzika vai vizuālā māksla 2 1 1  

Ekonomika 3   3 

Ģeogrāfija 3 2 1  

Kulturoloģija 3 1 1 1 

Veselības mācība 1 1   

Psiholoģija 2  1 1 

Kopā: 108 36 36 36 

 


