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Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Izglītības 

programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

programmas 

apguvi (prof. 

izgl.) vai uzsākot 

2021./2022. 

māc.g. 

(01.09.2021.)  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot sekmīgu 

programmas 

apguvi (prof. izgl.)  

vai noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Mazākumtautību 

pamatizglītības 

programma 

(3.modelis) 

 

21011121 

  

V – 1663 

05.09.2017. – 

uz nenoteiktu 

laiku 

 

487 

 

513 

Speciālās 

pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

 

 

21015621 

  

 

 

V-5334 

 

 

07.08.2012. – 

uz nenoteiktu 

laiku 

 

 

 

20 

 

 

20 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena izglītības 

programma – 

mazākumtautību 

programma dienas 

skolām 

 

 

31016011 

  

 

 

V-3280 

 

 

 

23.07.2020. 

uz nenoteiktu 

laiku 

 

 

 

59 

 

 

58 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena 

mazākumtautību 

programma 

 

 

31011021 

  

 

 

V - 1664 

 

 

25.02.2010. – 

uz nenoteiktu 

laiku 

 

 

22 

 

21 

 

 

 

 

 



3 
 

1.2.  Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai un 

mācību pārtraukšanai izglītības programmā (novēro stabilu rādītāju izglītojamo skaita ziņā ; 

skolēni ( 92 % ) , vecāki ( 95 % )  un pedagogi ( 98 % )  atzīst, ka izglītības iestāde sniedz 

kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītības ieguvi; iestāde  preventīvi strādā, novēršot izglītības 

ieguves pārtraukšanas riskus ( projekts “Pumpurs”)  : 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa ( 7 skolēni ); 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi ( 5 skolēni izvēlējās izglītības ieguvi turpināt 

skolās, kuras izglītības programmu realizē attālināto mācību formā); 

1.2.3. cits iemesls ( 1 – mācīšanās traucējumi ). 

 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

NPK Informācija 

 
Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk 

kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc.g. (līdz 

31.05.2022.) 

4 Nepieciešams latviešu valodas 

un literatūras, angļu valodas, 

matemātikas skolotājs 

pastāvīgā darbā; tika 

izsludināta vakance, taču 

skolotāji nepieteicās. 

Piesaistīts mūzikas skolotājs  

uz nenoteiktu laiku. 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

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

6 *psihologi: 1 un 0,3 likmes; 

*medmāsas: 0,5 likmes un  

0,5 likme – vakance;  

*speciālais pedagogs: 1 likme;  

*logopēdi: 0,233 un 0,133 

likmes; 

*bibliotekāre: 1 likme 

*sociālais pedagogs:  

1 likme -vakance 

 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – Jaunogres vidusskola – atpazīstama, dinamiska Ogres 

novadā vienīgā mazākumtautību vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā ir iespēja iegūt 

kvalitatīvu izglītību; ir radīti labvēlīgi apstākļi katra izglītojamā izaugsmei daudzvalodīgā un 

multikulturālā vidē, kas veicina patstāvīgu, atbildīgu cilvēku izaugsmi ar plašu redzesloku un 

labām sociālām prasmēm dzīvei mūsdienu mainīgajā pasaulē. 

 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, 

atbilstošu mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm, integrācijas procesa turpmākajā 

virzībā, skolas vides uzlabošana un pilnveidošana. 

Izglītot un audzināt vispusīgi attīstītu un lietpratīgu skolēnu, kurš ir ieinteresēts savā 

intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi un droši, mācās ar prieku 

un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu,  
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ir Latvijas patriots. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Cieņa. Drošība. Atbildība 

2.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti. 
Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi Norāde par uzdevumu 

izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav sasniegts) 

un komentārs 

Nr.1 KVALITATĪVAS MĀCĪBAS / IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANA 

 
 

 

 

Kompetenču pieejas 

īstenošana mācību 

procesā – 1.,2., 4.,5., 

7.,8.,10.,11.kl. 

a) Kvalitatīvi 

Datu vākšana ( izglītības 

pārraudzības dokumentācija) par 

izglītojamo individuālajiem ikdienas 

mācību sasniegumiem, to analīze. 

 

Daļēji sasniegts 

Pilnveidot tēmu 

apguves plānojumus un 

pilnveidot darbu par 

skolēnu individuālajiem 

ikdienas mācību 

sasniegumiem. 

Gatavoties pārejai 

mācībām valsts valodā, 

licencēt atbilstoši IKVD 

programmas. 

b) kvantitatīvi 

Par 10 % paaugstināta kvalitatīvu 

mācību procesa atbilstība izglītības 

reformas prasībām.  

Realizēta starpdisciplinārā sadarbība  

( par 12 % vairāk, kā iepriekšējā 

mācību gadā). 

 

 

 

Diferencētas pieejas 

nodrošināšana 

  

 

a) kvalitatīvi 

skolā organizēta Apaļā galda nodarbība par 

diferencētas pieejas nodrošināšanu mācību 

procesā, kuru apmeklēja 78 % pedagogu. 

 

Sasniegts 

 

Diferenciācijas, 

individualizācijas un 

personalizācijas darba 

metodiku izmanto 

ikdienas darbā. 

b)kvantitatīvi 

Stundu vērošana ( 10% pedagogu semestrī) 

un analīze, pievēršot uzmanību 

diferenciācijas, individualizācijas un 

personalizācijas darba metodikai. 

Nr.2 ATBILSTĪBA MĒRĶIM / VIENLĪDZĪBA, IEKĻAUŠANA UN DROŠĪBA; 

PSIHOLOĢISKĀ LABKLĀJĪBA 
 

 

Skolas drošas fiziskās 

vides un labvēlīga 

iekšējā mikroklimata 

pilnveidošana. 

a) kvalitatīvi 

veikta skolēnu aptauja par drošu fizisko vidi, 

izzināts iekšējā mikroklimata rādītājs-92 % 

izglītojamo pauž pārliecību, ka skolas 

fiziskā vide ir droša, kā arī norāda, ka 

iekšējais mikroklimats ir veselīgs. 

Sasniegts 

 

Perspektīvā drošības 

apsvērumu dēļ uzstādīt  

papildus video 

novērošanas kameras 

skolas teritorijā. b) kvantitatīvi 

aktualizēt skolas sociālo portretu; organizēt 

3.-12.kl. skolēnu anketēšanu,  

apzinot problēmjautājumus. 

Aktualizēt iekšējo kārtību par  

 rīcību krīzes situācijās. 

Nr.3 IEKĻAUJOŠA VIDE 
Skolas fiziskās vides 

un pasākumu 

pieejamība personām 

ratiņkrēslā 

 

a) kvalitatīvi 

organizēta Fokusgrupas diskusija par 

pasākumu pieejamību aktu zālē personām 

ratiņkrēslā ( 2 skolēni ), pilnvērtīgai 

iekļaujošās izglītības realizācijai.. 

Daļēji sasniegts 

 

Kritērijs “Skolas fiziskās 

vides un pasākumu 

pieejamība personām 

ratiņkrēslā” iekļauts b) kvantitatīvi 
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saruna ar pašvaldības pārstāvjiem par 

finansējuma piesaisti, uzlabojot skolas 

fizisko vidi un pasākumu pieejamību 

aktu zālē  personām ratiņkrēslā. 

 

2022./2023.m.g. darba 

prioritātēs. 

 

Nr.4 LABA PĀRVALDĪBA 
Atbilstoši novitātēm 

nozarē, pilnveidot 

skolas vadības 

profesionālo 

kompetenci, 

tālākizglītību. 

a) Kvalitatīvi 

98 % pedagogu pašvērtēšanas procesā 

novērtē iestādes vadības darba stilu kā 

efektīvu un mūsdienīgu. 

Sasniegts 

 

Apmeklēt semināru par 

skolas vadības 

profesionālo kompetenci 

stundu vērošanā un 

analizēšanā, atbalsta 

sniegšanā pedagogiem. 

b) kvantitatīvi 

Organizēt semināru par skolotāja izdegšanas 

pazīmēm, riskiem un sekām un veselīgu 

darba vidi. 

Sniegt metodisko atbalstu pedagogiem. 

 

 

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

rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

 
Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav sasniegts) 

un komentārs 

Nr.1 

Kompetenču pieejas 

īstenošana mācību 

procesā – 1.-12.klasē 

un īstenot skolotāju 

sadarbību, lai 

nodrošinātu vienotu 

pieeju skolēnu prasmju 

attīstīšanā, 

gatavojoties pārejai 

mācībām valsts valodā 

1.,4. un 7.kl. 

a) Kvalitatīvi 

pedagogu kolektīvs( 100% ) ir pārliecināts 

un izprot praksē jaunā pilnveidotā mācību 

satura būtību un pieejas. 

Stundu vērošana un analīze 

 ( 20% pedagogu semestrī). 

 

b) kvantitatīvi 

Digitālo prasmju pilnveide, apgūt mācību 

platformā skolo.lv tiešsaistes kursu. 

Jāizstrādā stundu vērošanas kārtība. 

Nr.2 

Organizēt darbu 

stundās, kas vērsts uz 

sasniedzamo rezultātu 

un ikviena skolēna 

aktīvu līdzdalību 

mācību procesā; 

skolotāji ikdienas 

mācību darbā 

mērķtiecīgi strādā 

valsts valodā. 

 

a) kvalitatīvi 

lielākā izglītojamo daļa (85 % - 90 % ) 

atzīst, ka darbs stundās ir vērsts uz 

sasniedzamo rezultātu un ikviena skolēna 

aktīvu līdzdalību mācību procesā. 

 

b) kvantitatīvi 

Veikt izpēti ( aptauju) SR un atbalsta 

pasākumu sniegšanā, aptverot skolēnus, 

vecākus un pedagogus; 

Atbalsta sniegšana izglītojamajiem un 

iekļaušana skolas vidē: 

-speciālās izglītības programmu; 

-skolēniem ar īpašām vajadzībām. 

Nr.3 a) kvalitatīvi 
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Drošas skolas fiziskās 

vides pilnveidošana un 

labvēlīga iekšējā 

mikroklimata 

pilnveidošana. 

 

Veikta izglītojamo daļa (85 % - 90 % ) 

atzīst, ka izglītības iestādē, tās teritorijā jūtas 

fiziski un emocionāli droši. 

 

b) kvantitatīvi 

Veikta iestādes un tās vide apsekošana; 

Aktualizēt kārtību par rīcību krīzes 

situācijās. 

 

Nr.4 

Veicināt iestādes 

attīstības procesu 

perspektīvā,  

iesaistot skolas 

darbiniekus, skolēnus 

un vecākus 

a) kvalitatīvi 

Izveidot darba grupas (skolas darbinieki, 

skolēni, vecāki) Attīstības plāna izstrādei 

nākamajam periodam (3 gadiem); 

 

b) kvantitatīvi 

Skolas attīstību veicinošu aktivitāšu  

(fokusgrupu diskusijas, Skolas padomes 

sēdes, Skolēnu pašpārvaldes, Metodiskās 

padomes, metodisko komisiju,) 

organizēšana darba grupās, nodrošināt 

sadarbību un informācijas apriti starp darba 

grupām un skolas vadību, izstrādājot jauno 

Attīstības plānu. 

Nr.5 

Atbalstīt skolotāju 

tālākizglītības kursu 

un semināru, atbilstoši 

katra skolotāja 

tālākizglītības 

vajadzībām, 

apmeklēšanu. 

a) kvalitatīvi 

pilnveidojot pedagogu profesionālo 

kapacitāti, skolotāji apmeklē tālākizglītības 

kursus; 82 % pedagogu  sadarbojoties 

savstarpēji snieguši metodisko atbalstu  

cits citam. 

 

b) kvantitatīvi 

pilnveidot mācību stundu vērošanas 

sistēmu, iegūtos datus izmantot pedagogu 

profesionālās darbības meistarības 

izaugsmei kolēģu stundu vērošanā un 

analīzē ( 20 % pedagogu semestrī). 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Pedagogi kompetencēs balstītu mācību saturu un 

pieeju realizē ikdienas mācību procesā. 

Izbūvēta otra āra klase. 

Pedagogi popularizē ( Apaļā galda semināros; 

Metodiskā rīta ietvaros) labas prakses un 

sadarbības piemērus. 

Sniegts metodiskais atbalsts jaunajiem 

pedagogiem. 

1.Jauno kompetencēs balstīto mācību saturu 

realizēt visos izglītības posmos 

 no 1.-12.klasei. 

 

2. Paaugstināt mācību stundas efektivitāti, 

balstoties uz skolēnam piemērotu mācību 

stundā sasniedzamo rezultātu un skolotāju 

sadarbību. 

3.  Turpināt darbu un nodrošināt metodisko 

atbalstu pedagogiem.  
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a.  Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Sadarbībā ar skolas atbalsta personālu 

organizētas sarunas ar 25 klašu audzinātājiem, 

izveidots skolas sociālais portrets; izstrādāti 

individuāli plāni izglītojamiem, kuriem sociālu 

vai ekonomisku apstākļu dēļ ir apgrūtināta 

mācību programmas apguve: 4 izglītojamajiem 

tika izstrādāti un sistēmiski īstenoti individuālie 

mācību plāni; 42 izglītojamajiem regulāri tika 

nodrošināti atbalsta pasākumi; skolas darbinieki 

regulāri sazinājās ar izglītojamajiem, to 

vecākiem, kuriem bija priekšlaicīgs mācību 

pārtraukšanas risks; skola metodiski sadarbojās 

ar sociālo dienestu, pašvaldības policiju un 

Bāriņtiesu, nodrošinot vecāku iesaistīšanu bērnu 

izglītošanas procesā  ; 86 skolēniem, kuriem 

mācību programmas apguve bija apgrūtināta kā 

sociālu, tā ekonomisku apstākļu dēļ, tika 

izsniegtas mobilās ierīces, kas tika izmantotas 

attālināto mācību laikā. 

Skolas vide izglītības ieguvei ir piemērota un 

pieejama izglītojamajiem ratiņkrēslā ( 2 skolēni) 

un invaliditāte ( 2 skolēni ); 

1.Skolas drošas fiziskās vides (videonovērošana 

)un labvēlīga iekšējā mikroklimata un iekļaujošās 

izglītības realizācijas pilnveidošana iestādē 

 ( skolēnu, vecāku, pedagogu aptauja). 

 

 

 

2.Organizēt informatīvu semināru pedagogiem 

par bērna tiesību aizsardzības nodrošināšanu un 

starpinstucionālo sadarbību Ogres novadā 

izglītojamā problēmu risināšanā. 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Iekļūšanai skolas ēkā ir izbūvēti pandusi.  

Durvju platums atbilst iekļūšanai ēkā,  

skolas telpās. 

Skolas telpās  pie katra kabineta un iestādes 

gaiteņos pielāgota vizuālā informācija cilvēkiem 

ar redzes traucējumiem. 

Skolā izbūvēts lifts. 

funkcionāliem traucējumiem 

 patstāvīgu pārvietošanos skolā. 

1.Veikt sarunas ar pašvaldības pārstāvjiem par  

fiziskās vides uzlabojumiem un skolas pasākumu 

pieejamību aktu zālē personām ratiņkrēslā. 

 

 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītojamie un Skolas darbinieki ir iepazīstināti 

ar iekšējās kārtības un darba drošības noteikumu 

ievērošanas instrukcijām valstī noteiktajā kārtībā. 

Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu pedagogi, 

skolas vadība, atbalsta personāls efektīvi 

sadarbojas, veicot izglītojoši informatīvo darbu ar 

izglītojamajiem: pārrunas par bērnu tiesībām un 

pienākumiem, par iekšējās kārtības noteikumu 

1.Pilnveidot Epidemioloģiskās drošības kārtību 

atbilstoši VM un IZM instrukcijām. 

 

 

2.Organizēt evakuācijas mācību trauksmi 

skolēniem, skolas darbiniekiem atbilstoši 

drošības protokolam. 
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ievērošanu, pārrunas, kur vērsties, ja ir 

nepieciešama palīdzība, par rīcību vardarbības 

jautājumos, par ceļu satiksmes noteikumiem, par 

veselību un veselīgu dzīvesveidu, par drošību e-

vidē, par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu 

un tml. Audzināšanas stundas, pārrunas, lekcijas 

ir sagatavotas, atbilst skolēnu vecumam,  

spējām un vajadzībām. 

 

3.Veikt aptauju izglītojamo vidū, izzinot to 

labbūtības līmeni, pilnveidojamos aspektus. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Skola ir nodrošināta ar materiālajiem resursiem 

izglītības programmu īstenošanai. 

Vajadzības gadījumā skola spēj nodrošināt 

izglītojamos, pedagogus ar portatīvo datoru, 

realizējot mācības attālināti. 

 

1.Veikt iekšējo monitoringu, apzinot 

nepieciešamo resursu piesaisti, gatavojoties 

uzsākt mācības valsts valodā 1.,4., un 7.kl. 

 

2. Skolas stadiona renovācija. 

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

 4.1.„PULCHRA-atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā”(1420.00  

EUR ) 

(The Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through 

Research and Activation - The PULCHRA project). Finansējumu no Eiropas Savienības 

pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” 

Saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824466. Projekta norises laiks:  2020. - 2022. gads. 

Projektā darbojās vidusskolas posma izglītojamie un 5 pedagogi, projektam pašvaldības līmenī ir 

atbalstītāji  - projekta eksperts ( 1 ), pašvaldības pārstāvis ( 1 ) un Vecāku padomes pārstāvis (1 ). 

Noslēdzot projektu skolas teritorija, fiziskā vide labiekārtota ar 2 jaunu objektu izbūvi – sajūtu 

jeb baskāju taku un  āra klasi. 

 

4.2.  Starptautiskais projekts: “Uzmanību! Distance (ar valsti) samazinās!” 

Stratēģiskais projekts mazākumtautību skolēnu pilsoniskās izaugsmes attīstīšanai 2,5 gadu 

garumā ( uzsākts 2021. gada decembrī) , organizē Rīgas Vācu kultūras biedrība. Projekta 

dalībnieki (30 skolēni un 3 skolotāji ).Projekta norvēģu partneris - CBNRM Networking - Lars 

Soeftestad.  

 

4.3.  “Latvijas skolas soma”  kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, 

lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, 

attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī 

mazinātu sociālo nevienlīdzību. 

 

4.4.  Projekts “Jaunogres vidusskolas atpūtas zonas attīstīšana” īstenots projektu konkursa 

“Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros ( 2021.-2022. gads). Konkursa organizators 

un projekta finansētājs ir Ogres novada pašvaldība. Projekta autori ir JVSK Skolēnu 

pašpārvaldes pārstāvji ( 4 skolēni un 1 skolotāja ) . Projekta mērķis: Jaunogres vidusskolā 

izveidot atpūtas zonu, lai starpbrīžus skolēni varētu pavadīt komforti un pilnvērtīgi izmantot 

brīvo laiku. 
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5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

5.1. Izglītības sistēmas SIA „ e – klase” - Elektroniska skolvadības sistēma, kas nodrošina visu 

pedagoģiskajā procesā nepieciešamo dokumentāciju; nodrošina efektīvu informācijas apmaiņu, 

sadarbojoties dažādām iesaistītajām pusēm – skolēniem, vecākiem, skolotājiem. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana  
 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību). 

2020./2021.m.g. 2021./2022.m.g. 2022./2023.m.g. 

 

Motivēt skolēnus būt apzinīgiem un 

atbildīgiem par savu un citu cilvēku 

veselību un drošību. 

Veicināt skolēnos sociālo un 

personīgo atbildību. 

 

Sekmēt skolēnu individuālo 

pilnveidi, spēju un talantu 

attīstīšanu. 

 

Veicināt skolēnos 

mūsdienīgumu un piederības 

sajūtu skolai, novadam un 

valstij. 

 

6.2.  2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

• Lai realizētu audzināšanas darba prioritāti jēgpilni izmantotas audzināšanas stundas, 

skolēnu iesaistīšana pašpārvaldes darbībā, interešu izglītības nodarbības, atbalstīta 

skolēnu piedalīšanās mācību, mākslas, mūzikas, sporta konkursos, festivālos, 

olimpiādēs. 

• Ārpusklases pasākumi nodrošina labvēlīgu psihoemocionālo vidi skolā, mācību procesā 

(arī attālināto mācību laikā) un sekmē skolēnu spēju un talantu attīstīšanu.  

 

7. Citi sasniegumi 
 

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

izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

Pateicība par aktīvu dalību iniciatīvā „Latvijas skolas soma” realizāciju. Īstenotie pilsētvides 

kultūras mantojuma iepazīšanas pasākumi sekmēja skolēnu interesi par Rīgas un citu Latvijas 

pilsētu vēsturi, Latvijas industriālo kultūras mantojumu un kultūras norisēm muzejos. 

 

7.2.  Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.2.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 2021./2022. mācību 

gadu - Valsts pārbaudes darbi (VPD) pamatizglītībā 9.klasē 2021./2022.m.g.: 

• CE latviešu valodā mazākumtautību skolu skolēniem, rezultāti skolā 67,7% , kas ir labāks 

rezultāts nekā vidējais valstī;  

• eksāmens matemātikā, rezultāti skolā: nepietiekamā līmenī 10%, pietiekamā līmenī 51%, 

optimālā līmenī 33%, augstā līmenī nokārtoja 6% no kopējā kārtotāju skaita;  

• eksāmens angļu valodā, rezultāti skolā: nepietiekamā līmenī 21%, pietiekamā līmenī 51%, 

optimālā līmenī 21%, augstā līmenī nokārtoja 7% no kopējā kārtotāju skaita;  

• eksāmens Latvijas vēsturē, rezultāti skolā: nepietiekamā līmenī 5%, pietiekamā līmenī 

53%, optimālā līmenī 37%, augstā līmenī nokārtoja 5% no kopējā kārtotāju skaita; 

• eksāmens krievu valodā, rezultāti skolā: pietiekamā līmenī 28%, optimālā līmenī 60%, 

augstā līmenī nokārtoja 12% no kopējā kārtotāju skaita; 
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• Pedagogi veica eksāmenu darbu labošanu (izņemot CE) un rezultātu analīzi, norādot, ka 

šajā mācību gadā VPD rezultāti kopumā ir zemāki nekā iepriekšējos gados; sniedza 

atgriezenisko saiti skolēniem un vecākiem.  

 

7.2.2. Valsts pārbaudes darbi vidējā izglītībā 12.klasē. 2021./2022.m.g. Jaunogres vidusskolā tika 

organizēta 3 obligāto Centralizēto eksāmenu (CE) norise:  

• latviešu valodā, vidējais rezultāts skolā ~42,7%, kas ir zemāks nekā vidējais izpildes 

rādītājs valstī;  

• matemātikā, vidējais rezultāts skolā ~41,7%, kas ir zemāks nekā vidējais izpildes rādītājs 

valstī; 

• angļu valodā, vidējais rezultāts skolā ~56,5%, kas ir zemāks nekā vidējais izpildes rādītājs 

valstī; 

Jaunogres vidusskolas skolēni izvēlējās kārtot arī CE: 

• ķīmijā, vidējais rezultāts skolā ~74,7%, kas ir augstāks nekā vidējais izpildes rādītājs valstī; 

• bioloģijā, vidējais rezultāts skolā ~66%, kas ir augstāks nekā vidējais izpildes rādītājs 

valstī; 

• Latvijas un pasaules vēsturē, vidējais rezultāts skolā ~88,2%, kas ir augstāks nekā vidējais 

izpildes rādītājs valstī; 

Rezultāti 12.klasē obligātajos CE, ir zemāki nekā valstī kopumā. Matemātikā zemāki par ~4%, 

latviešu valodā zemāki par ~9%, angļu valodā zemāki par ~11%.  

Rezultāti 12.klasē CE, kas ir izvēles, rezultāti ir augstāki nekā valstī kopumā. ķīmijā augstāki par 

~9%, bioloģijā augstāki par ~12%, Latvijas un pasaules vēsturē augstāki par ~14%. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības:  

• Veikt situācijas izpēti par izglītojamo prasmēm teksta izpratnē, rakstītprasmē angļu un latviešu 

valodā, standarta un nestandarta uzdevumu risināšanu matemātikā.  

• Uzsākt daiļliteratūras lasīšanu un interpretāciju angļu valodā 11.klasē, atbilstoši Skola2030 

optimālā un padziļinātā kursa sasniedzamajiem rezultātiem.  

• Skolēnu sasniegumu uzlabošanai veidot metodisko plānu, kura ietvaros pedagogi, kuri 

specializējas mācību kursu realizēšanā vidusskolā, mērķtiecīgi plāno savu prasmju pilnveidi, veic 

ikdienas pārbaudes darbu analīzi, izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku. 

 

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

Iepriekšējos 3 gados skolēnu vidējie rezultāti 9.klases VPD bija pietiekamā un optimālā līmenī, kas 

bija +/-10% robežās salīdzinot ar vidējiem rezultātiem valstī. 

Iepriekšējos 3 gados izglītojamo vidējie rezultāti CE angļu valodā un latviešu valodā arī bija zemāki 

par valsts vidējiem rezultātiem, svārstoties 10% robežās; matemātikā tie bija augstāki, svārstoties 

10% robežās. 

 

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

 

2021./2022. mācību gada sākumskolas posma skolēnu mācību sasniegumi vērtējami kā gandrīz labi 

(augsts līmenis – 4%, optimāls – 53%, pietiekams – 40%, zems – 3%). Vidējais rezultāts visās 

sākumskolas klašu grupās ir optimālā līmenī (virs 6 ballēm). Izteikti pozitīva dinamika novērota 

4.klašu paralēlē. Kopējais vidējais vērtējums priekšmetos sākumskolas posmā ir optimālā līmenī 

(6,96). Zemākais rezultāts (6,23) ir angļu valodā, augstākais (8,76) – sportā. Salīdzinot ar 

iepriekšējo mācību gadu, vidējie vērtējumi paaugstinājās mūzikā, sportā, nedaudz – sociālās zinībās 

un vēsturē. Vidējie vērtējumi samazinājās visos pamatpriekšmetos, īpaši izteikti – angļu valodā. 

Kopumā vērtējot , skolēnu mācību vērtējumi ir zemāki ( kas skaidrojams ar attālinātajām 

mācībām Covid-19 pandēmijas dēļ), nekā iepriekšējos divos mācību gados, lai gan vidējie 
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vērtējumi visos mācību priekšmetos, izņemot matemātiku, mazākumtautību valodu un pasaules 

vēsturi, ir optimālā līmenī. 

Viszemākais skolēnu vidējo vērtējumu rādītājs ir 7.b kl. – 6,19; visaugstākais vidējais vērtējums 

ir skolēniem: 8.a kl. – 7,45 (7.c – 7,34; 5.a – 7,33; 11.kl. – 7,27); 

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem mācību gadiem, mācību sasniegumus ir uzlabojuši 8.a, 9.a, 9.b, 

9.c, 11.a, 12.a klases skolēni. 
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Jaunogres vidusskolas  

pašnovērtējuma  

ziņojums 
 
 

     Ogrē, 02.10.2022.  
  

(vieta, datums)   

 

 

 

Nepubliskojamā daļa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SASKAŅOTS 

      

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

      

(paraksts)   (vārds, uzvārds) 

      

(datums)     

 



13 
 

1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums 

 

1.1. Ikdienas mācību sasniegumi 

 

Vispārējā pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība 

 

• Izglītības iestādes 2-3 galvenie secinājumi par ikdienas summatīvajiem mācību sasniegumiem izglītības iestādē un 

turpmākie nepieciešamie uzlabojumi izglītības iestādes darbībā.  

 
Izglītojamo vidējie statistiskie mācību rezultāti ikdienas izglītības procesā 2021./2022.māc.g. 

Klašu grupa Izglītojamo 

kopējais skaits 

klašu grupā 

 

Vidējie statistiskie ikdienas mācību sasniegumi summatīvajos 

vērtējumos klašu grupā 

 

 

 

3.-9.klase 

 

 

 

394 

3.kl.- 6,36 

4.kl.-7,40 

5.kl.- 7,01 

6.kl.- 6,58 

7.kl.- 6,73 

8.kl.-6,76 

9.kl. -6,60 

 

10.-12.klase 

 

83 

10.a – 6,66 

11.a – 7,21 

12.a – 6,52 

 

 
 

 

Klašu grupa 

Izglītojamo skaits % no kopējā izglītojamo skaita ar augstiem vidējiem 

statistiskajiem ikdienas mācību sasniegumiem summatīvajos vērtējumos (vidēji – 7,5 

balles un augstāk, 1.-2.klasē padziļināti apguvis) 2021./2022.māc.g. 

 

Izglītojamo kopējais 

skaits klašu grupā 

Izglītojamo skaits % no kopējā izglītojamo skaita, kuriem vidējie 

ikdienas mācību sasniegumi statistiski summatīvajos vērtējumos 

ir 7,5 un augstāk vai padziļināti apguvis 1.-2.klasē 

1.-2.klase   

3.-9.klase 394 33 % 

10.-12.klase 83 34% 
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• Izglītības iestādes 2-3 galvenie secinājumi par izglītojamo mācību sasniegumiem gadā un turpmākie nepieciešamie 

uzlabojumi izglītības iestādes darbībā.  

 
Izglītojamo vidējie statistiskie mācību rezultāti 

2020./2021.māc.g. noslēgumā (gadā) 

Izglītojamo vidējie statistiskie mācību rezultāti 2021./2022.māc.g. 

noslēgumā (gadā) 

Klašu 

grupa 

Vidējie mācību rezultāti 

klašu grupā (1.-3.klasei dati 

nav jānorāda) 

 

Izglītojamo skaits klašu 

grupā %  no kopējā 

izglītojamo skaita, kuri 

mācībās saņēmuši vienu 

vai vairākus vērtējumus 

(1-3 balles vai “sācis 

apgūt”) 

 

Klašu grupa Vidējie mācību 

rezultāti klašu grupā 

(1.-3.klasei dati nav 

jānorāda) 

Izglītojamo skaits klašu 

grupā %  no kopējā 

izglītojamo skaita, kuri 

mācībās saņēmuši vienu vai 

vairākus vērtējumus (1-3 

balles vai “sācis apgūt”) 

 

1.-3.klase   1.-3.klase   

 

 

4.-9.klase 

4.kl.- 7,38  

 5.kl.- 7,25 

6.kl. – 6,90  

 7.kl. – 6,97 

8.kl. – 6,46  

 9.kl.- 6,64 

 

 

0 % 

 

 

4.-6.klase 

4.kl.- 7,45 

5.kl. – 7,01 

6.kl. – 6,62 

 

 

0% 

 

10.-

12.klase 

10.a - 6,97 

  11.a - 5,96; 

12.a - 7,06 

 

1 % 

 

10.-11.klase 

 10.a – 6,70  

  11.a – 7,17  

   

 

0% 

 

1.2. Mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

• Izglītības iestādes 1-2 galvenie secinājumi par izglītojamo mācību sasniegumiem izglītības programmas apguves 

noslēgumā valsts pārbaudes darbos vidējā vispārējā izglītībā 2021./2022.māc.g. (salīdzinājumā ar valsts vidējiem 

rezultātiem valsts pārbaudes darbā) un turpmākie nepieciešamie uzlabojumi izglītības iestādes darbībā. 
Skolēnu mācību vērtējumi  latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā par ir zemāki nekā valstī; ikdienas darbā akcentēt diagnosticējošo 

un formatīvo vērtēšanu kā mācīšanās atbalstu ikdienā. 

Jāpilnveido darbs formatīvā  vērtēšanā ikdienā mācību procesā,  atgriezeniskās saites sniegšana, lai palīdzētu skolēniem uzlabot mācīšanos, 

skolotājiem analizēt pilnveidojamos darba jautājumus. 

 

 

 

• Izglītības iestādes 1-2 galvenie secinājumi par izglītojamo mācību sasniegumiem izglītības programmas apguves 

noslēgumā valsts pārbaudes darbos 9.klasē 2021./2022.māc.g. un turpmākie nepieciešamie uzlabojumi izglītības iestādes 

darbībā. 
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Skolēnu mācību vērtējumi ir zemāki nekā iepriekšējos divos mācību gados, kas skaidrojams ar attālināto mācību procesu divu gadu garumā; 

 Vidējie vērtējumi visos mācību priekšmetos, izņemot matemātiku, mazākumtautību ( krievu )valodu un pasaules vēsturi, ir optimālā līmenī.    

Nosakot nepieciešamos uzlabojumus: jāmaina uzsvari mērķos un pieejā; atbilstoši bērna interesēm jānodrošina apgūstamā satura 

“dziļums” un detalizācija. 

 

1.3. Audzināšanas darba prioritārie virzieni 

• Izglītības iestādes 2-3 galvenie secinājumi par audzināšanas darba prioritārajiem virzieniem, to piemērotību un 

nepieciešamību tos pilnveidot, ņemot vērā izglītojamo ikdienas mācību sasniegumus, sasniegumus valsts pārbaudes darbos un 

2021./2022.māc.g. anketēšanas rezultātus. 

 
NPK Informācija par mērķgrupas izvērtēšanas galvenajiem secinājumiem Komentāri (pēc nepieciešamības) 

1. Izglītības iestādes vadības un dibinātāja 2-3 galvenie secinājumi 

1. Motivēt skolēnus aktīvāk iesaistīties interešu izglītībā, pārskatīt izglītojamo 

individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās, plašāk 

popularizēt tehnisko jaunradi saturīgai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai un 

preventīvo darbu kaitīgu atkarību novēršanai / mazināšanai. 

2.  Pilnveidot darbu karjeras vadības un darba prasmju attīstīšanā. 

 

2. Izglītības iestādes Pedagoģiskās padomes 2-3 galvenie secinājumi 

1. Attīstīt izglītojamo prasmi kļūt par lietpratīgu savas personības veidotāju. 

2. Pilnveidot izglītojamo izpratni par sociālās un ētiskās kompetences nozīmi un 

nepieciešamību pašattīstībā, socializācijā un karjeras izaugsmē. 

 

 

 

1.4. Izglītības iestādes kvalitātes mērķi 2022./2023.mācību gadam 

• Izglītības iestādes dibinātāja un izglītības iestādes vadības noteiktie izglītības kvalitātes mērķi 2022./2023.māc.g., ņemot 

vērā informāciju un datus par 2020./2021.māc.g. un 2021./2022.māc.g. (nosakāmi ne mazāk kā trīs kvalitātes rādītāji) 

 
NPK Kvalitatīvais / kvantitatīvais indikators Noteiktais rādītājs / komentāri pēc nepieciešamības 

1. Izglītojamo vidējie statistiskie sasniegumi mācību gada noslēgumā Kompetenču pieejā balstīta mācību satura realizēšana 1.-12.kl.: 

1.1. Vispārējās pamatizglītības programmā/-s Mācību stundu SR jēgpilna formulēšana un atgriezeniskās 

saites nodrošināšana. Veidot pedagogu sadarbības grupas, 

starppriekšmetu saiknes realizēšanā, mācību un audzināšanas 

darba plānošanā un īstenošanā. 

1.2. Vispārējās vidējās izglītības programmā/-s skolotāji izanalizējot izmaiņas izglītības programmās, to 

apguves nodrošināšanā, apzinās tālākās izziņas vajadzības,  

sniedz vispusīgu atbalstu un motivē tālākai izglītības ieguvei. 
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2. Izglītojamo vidējie statistiskie sasniegumi valsts pārbaudes 

darbos vispārējās pamatizglītības programmas apguves 

noslēgumā 9.klasē attiecībā pret vidējiem valsts rezultātiem. 

Uzsvaru pārbīde mērķos un pieejā, akcentējot 

apgūstamās vielas satura “dziļumu” un detalizāciju; 

digitālo prasmju pilnveide; skolēni sekmīgi sagatavoti 

valsts pārbaudes darbu nokārtošanai, spēj eksāmenos 

sasniegt vismaz 10% snieguma rezultātu. 
3. Izglītojamo vidējie statistiskie sasniegumi valsts pārbaudes 

darbos vidējās izglītības programmas apguves noslēgumā 

attiecībā pret vidējiem valsts rezultātiem. 

 

3.1. optimālā kursa līmenī Kārtos 2022./2023.m.g. 

3.2. padziļinātā kursa līmenī 

4.  Darbs ar talantīgajiem izglītojamiem un izglītojamo sasniegumi 

olimpiādēs, konkursos, sacensībās u.tml. 

Izglītojamo pašiniciatīvas, atbildības un lepnuma par skolu un 

novadu veicināšana. Diferencēt darbu ar talantīgiem un 

apdāvinātiem skolēniem, kā arī izglītojamo iesaistīšana 

interešu izglītībā, veicinot mērķtiecīgu un lietderīgu brīvā 

laika plānošanu, tādējādi nodrošinot konkrēto pašdarbības 

kolektīvu iespēju pārstāvēt savas skolas godu konkursos un 

skatēs, sacīkstēs, gūstot atzinīgus rezultātus. 

5.  Izglītības iestādes vidējās vispārējās izglītības absolventu 

centralizēto eksāmenu indekss 2022./2023.māc.g. 

 

6. Izglītības iestādes audzināšanas darbā sasniedzamie rezultāti 

2022./2023.māc.g. 

Veicināt skolēnos mūsdienīgumu un piederības sajūtu skolai, 

novadam un valstij. 

 

 

1.5. Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): 

• nodarbību vērošanas rezultāti;  

• sarunas ar skolotājiem, skolēniem, to vecākiem un pašvaldības pārstāvjiem; 

• aptauja; 

• dokumentu analīze. 

 

1.6. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim1 -Labi (65 %)  

 
1 Iegūtais punktu skaits : maksimāli iespējamo punktu skaitu x 100 = …. 

Rezultatīvā rādītāja nosaukums Kvalitātes līmeņa 

vērtējums punktos 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes un izglītības programmas 

kvalitātes mērķi 

 

 

3  

Pedagogi kompetencēs 

balstītu mācību saturu 

un pieeju realizē 

1.Jauno kompetencēs balstīto mācību 

saturu realizēt visos izglītības posmos 

 no 1.-12.klasei. 
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ikdienas mācību 

procesā. 

Izbūvēta otra āra klase. 

Pedagogi popularizē  

(Apaļā galda semināros; 

Metodiskā rīta ietvaros) 

labas prakses un 

sadarbības piemērus. 

Sniegts metodiskais 

atbalsts jaunajiem 

pedagogiem. 

 

2.Paaugstināt mācību stundas 

efektivitāti, balstoties uz skolēnam 

piemērotu mācību stundā sasniedzamo 

rezultātu un skolotāju sadarbību. 

 

 3.Turpināt darbu un nodrošināt 

metodisko atbalstu pedagogiem.  

Izglītojamie uzlabo savus mācību rezultātus 3 Izglītojamo mācību 

sasniegumus veicina 

formatīvās vērtēšanas 

sistēma skolā. 

 

Turpināt darbu diagnosticējošās un 

formatīvās vērtēšanas sistēmas 

pilnveidē. 

Izglītības iestādē notiek mērķtiecīgs darbs, attīstot 

izglītojamajiem augstus sasniegumus 

3 Skolai ir labi sasniegumi 

novada un valsts mēroga 

olimpiādēs , konkursos, 

sacensībās. Skolā ir 

izveidota monitoringa 

un atbalsta sistēma, 

vērojot skolēnu 

sniegumu dinamikā 

Censties rast finansējumu turpmākai 

talantīgu un apdāvinātu skolēnu un 

pedagogu atbalstam un motivēšanai. 

Izglītības iestādē notiek mērķtiecīgs audzināšanas 

darbs 

4 Tiek organizēts un 

īstenots mērķtiecīgs un 

pēctecīgs audzināšanas 

darbs, nodrošinot 

iespēju katram skolēnam 

kļūt par krietnu cilvēku, 

tikumisku, rīcībspējīgu 

un atbildīgu personību 

sabiedrībā; tiek 

veicināta izglītojamo 

izpratne par vērtībām un 

tikumiem, sekmējot to 

iedzīvināšanu, bagātinot 

kultūrvēsturisko 

pieredzi, stiprinot 

Veicināt skolēnos mūsdienīgumu un 

piederības sajūtu skolai, novadam un 

valstij. 
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1.7. 2-3 galvenie apkopotie secinājumi turpmākajam darbam par visu kritēriju. 

1. Izvirzīt skolas gada darba tēmu “ Efektīva stunda”; 

2. Pilnveidot atbalstu skolotājiem šādos jautājumos: mērķtiecīga SR definēšana, atgriezeniskās saites sniegšana un 
diagnosticējošās un formatīvās vērtēšanas sistēmas pilnveide. 

 

2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums 

 

2.1. Izglītības iestādes 1-2 secinājumi par anketēšanā iegūtajiem datiem, salīdzinot ar kvalitātes līmeņa aprakstā doto informāciju 
Izglītības iestādē ( skolotājiem, atbalsta personālam, administrācijai, vecākiem , dibinātājam) ir toleranta izpratne par vienlīdzību un 

iekļaušanu. 

 

2.2.Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): aptauja 

 

2.3.Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim -  Labi (60 % )  

 
Rezultatīvā rādītāja nosaukums Kvalitātes līmeņa 

vērtējums punktos 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes izveidotā sistēma iekļaujošas 

mācību vides nodrošināšanai un vienlīdzīgas 

attieksmes organizācijas kultūras ieviešanai 

3 Izveidota metodiska , 

kompleksa pieeja 

skolēnu izpētē, kā arī 

atbalsta pasākumu 

sniegšanā skolēniem ar 

mācīšanās traucējumiem 

un 

iekļaujošās izglītības 

realizēšanā. 

1.Skolas drošas fiziskās vides 

(videonovērošana )un labvēlīga iekšējā 

mikroklimata un iekļaujošās izglītības 

realizācijas pilnveidošana iestādē 

(skolēnu, vecāku, pedagogu aptauja). 

 

2.Bērnu ar attīstības traucējumiem 

integrācija vispārējās izglītības 

iestādes vides veidošanas iespējas 

 

2.4.2-3 galvenie apkopotie secinājumi turpmākajam darbam par visu kritēriju 
 Vienlīdzīga pieeja ir iespēja katram skolēnam attīstīties sev labā un emocionāli labvēlīgā veidā; 

Monitorēt situāciju dinamikā, savlaicīgi apzinot un novēršot problēmsituācijas. 

 

 

piederību un lojalitāti 

Latvijas valstij. 
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2.5.Papildu informācija par risku identificēšanas indikatoriem izglītības iestādē: 

 

NPK  2020./2021.māc.g. 2021./2022.māc.g. 
1. Apvienotās klases nepietiekama/maza izglītojamo skaita dēļ (ir/nav, 

norādīt, kuras klases apvienotas un kuros mācību priekšmetos) 

 

 

nav 

1.kl. – Ukrainas skolēni (no 

2022.gada marta līdz 2022. gada 

31.maijam), apvienota 1.-2.kl. 

Ukrainas skolēnu grupa ( kopā 7 

izglītojamie); māc.priekšmeti: 

latviešu val., angļu val., 

mazākumtautību ( krievu ) 

val.,sociālās zinības,  matemātika, 

dabaszinības, mūzika, sports un 

veselība, vizuālā māksla, dizains un 

tehnoloģijas, klases stunda. 

2. Mācību priekšmets/-i, kurā/-os ir par 10% un vairāk zemāki vidējie 

rādītāji obligātajos centralizētajos eksāmenos vispārējā vidējā izglītībā 

(12.klase), salīdzinot ar valsts vidējiem rādītājiem (ir/nav/nav 

attiecināms, norādīt mācību priekšmetu un par cik % zemāki rādītāji) 

Latviešu valoda ( 10 % ) Angļu valoda ( 12,5 %) 

3. Izglītojamo skaits, kuri bez attaisnojoša iemesla ilgstoši neapmeklē 

izglītības iestādi (ir/nav - 20 un vairāk mācību stundas / nodarbības 

semestrī, cik izglītojamie) 

3 3 

4. Izglītības iestādē nav pieejami atbalsta personāla pakalpojumi (ir/nav, 

norādīt, kuri pakalpojumi nav bijuši pieejami) 

Sociālais pedagogs Sociālais pedagogs 

5. Izglītības iestādē ilgstošas pedagogu vakances (ir/nav, vairāk kā 1 mēnesi, 

norādīt mācību priekšmetu/slodzi un iestādes risinājumu: 

aizvietošana/mācību priekšmeta apguves pārcelšana uz citu mācību gadu 

u.tml.) 

                        nav Mūzikas un angļu valodas skolotājs 

(40 stundas nedēļā); mūzikā – 

aizvietošana; angļu valodā – klases 

netika dalītas grupās valodas apguvē 

 

 

3. Kritērija “Pieejamība” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums 

 

3.1. 2-3 galvenie secinājumi par anketēšanā iegūtajiem rezultātiem, salīdzinot ar kvalitātes līmeņa aprakstā doto informāciju  
1.Skolā dažādām mērķgrupām (administrācijai, pedagogiem, izglītojamiem, vecākiem, dibinātājam) pamatā ir līdzīga izpratne par iespējamajiem 

faktoriem, kuri ietekmē izglītības pieejamību, un tās lielākās daļas iesaistīto pušu faktiskā rīcība atbilst šai izpratnei. 

2.Skolā lielākoties ir skaidrība par tās pieejamību:  izglītības programmas piedāvājumu; sociālekonomiskajiem faktoriem, kuri sekmē izglītības 

pieejamību izglītojamiem; izglītības iestādes īstenoto pedagoģisko pieeju un tās atbilstību izglītojamo spējām, vajadzībām un interesēm. 
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3.2. Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): fokusgrupas diskusija 

 

 

3.3. Kritērija “Pieejamība” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim  -  Labi ( 73 % ) 

 
Rezultatīvā rādītāja nosaukums Kvalitātes līmeņa 

vērtējums punktos 

Stiprās puses Turpmākās attīstības 

vajadzības 

Izglītības iestādes izpratne par faktoriem, kuri 

ietekmē izglītības pieejamību 

3 Īstenotā pedagoģiskā pieeja un tās 

atbilstība izglītojamo spējām, 

vajadzībām un interesēm. 

Organizēt mērķgrupu 

aptauju, monitorēt 

situāciju dinamikā. 

Izglītības vides pieejamība un izglītības 

programmas pielāgošana izglītojamiem ar 

speciālajām vajadzībām 

4 Iekļūšanai skolas ēkā ir izbūvētās 

rampas. 

Durvju platums atbilst iekļūšanai 

ēkā, skolas telpās. 

Skolas telpās  pie katra kabineta 

un iestādes gaiteņos pielāgota 

vizuālā informācija cilvēkiem ar 

redzes traucējumiem. 

Skolā izbūvēts lifts. 

funkcionāliem traucējumiem 

patstāvīgu pārvietošanos skolā. 

Uzlabot  fizisko vidi un 

pasākumu pieejamību 

( aktu zālē ) personām 

ratiņkrēslā. 

 

Izglītības iestādes rīcība priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas risku mazināšanā 

4 Skolēnu iesaistīšana projektā 

“Pumpurs” 

2022./2023.m.g. turpināt 

izglītojamajiem sniegt 

atbalstu, izmantojot 

projekta “ Pumpurs” 

resursu. 

 

3.4. 2-3 galvenie apkopotie secinājumi par visu kritēriju turpmākajam darbam 

Skolā ir pielāgota vides pieejamība skolēniem ar speciālām vajadzībām; 

Skolā darbojas kvalificēts personāls, nodrošinot atbalstu skolēniem atbilstoši skolēna vajadzībām. 
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4. Kritērija “Drošība un psiholoģiskā labklājība” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums 

 

4.1.Izglītības iestādes anketēšanas statistiskie rādītāji 

4.1.1. Anketēšanā piedalījušos respondentu skaits 

 

Anketēšanā iespējamais 

dalībnieku skaits 

Anketēšanā piedalījās vairāk kā 

60% iespējamo respondentu no 

visām mērķgrupām kopā 

Anketēšanā piedalījās 40-59% 

iespējamo respondentu no visām 

mērķgrupām kopā 

Anketēšanā piedalījās mazāk kā 

40% iespējamo respondentu no 

visām mērķgrupām kopā 

Kopā 

izglītības 

iestādē, t.sk. 

428   37 

Izglītojamie  261   12 

Pedagogi 37   21 

Vecāki 130   4 

Piezīme: Tehnisku sarežģījumu dēļ IKVD anketēšanas organizēšanā ( skola sazinājās ar IKVD), papildus ir veikta drošības jautājumu 

izzināšana, ar tās rezultātiem iepazinās skolas akreditācijas ekspertu komisija A.Melles kundzes vadībā; vērtēšanas norises laiks izglītības 

iestādē: no 2022.gada 28.februāra līdz 11.martam. 

 

 

4.1.2. Anketēšanā iegūto datu un informācijas rezultāti 

 
Respondenti 90% un vairāk no aptaujātajiem vērtē 

iestādes mikroklimatu, fizisko un 

emocionālo vidi kā drošu no visām 

mērķgrupām kopā 

60% - 89% no aptaujātajiem vērtē 

iestādes mikroklimatu, fizisko un 

emocionālo vidi kā drošu no visām 

mērķgrupām kopā 

Mazāk kā 60% no aptaujātajiem 

uzskata iestādes mikroklimatu, 

fizisko un emocionālo vidi par drošu 

no visām mērķgrupām kopā 

Kopā 37 izglītības 

iestādē, t.sk.  

   

Izglītojamie -12  89%  

Pedagogi -21 100 %   

Vecāki - 4 90%   

 

 

 

 



22 
 

4.2. Informācija par anketēšanas rezultātu izvērtējumu 

 

NPK Informācija par anketēšanas rezultātu izvērtējumu: Citi komentāri (pēc vajadzības) 
1. Izglītības iestādes vadības un dibinātāja 2-3 galvenie secinājumi par anketēšanas 

rezultātiem 

• Skolā pastāv vienota izpratne par drošu un labvēlīgu vidi, labu 

uzvedību un savstarpējo cieņu, tā ir atainota skolas iekšējās kārtības 

un drošības noteikumos;  

• Skolā metodiski dinamikā tiek monitorēti drošas un labvēlīgas vides 

jautājumi, veikts preventīvais darbs; 

• No skolas iekšējiem resursiem rast risinājumu sociālā pedagoga 

kvalifikācijas iegūšanai un piesaistei izglītības iestādei. 

 

 

 

2. Izglītības iestādes padomes 2-3 galvenie secinājumi par anketēšanas rezultātiem 

• Fiziskās drošības pārkāpumi tiek ātri identificēti un novērsti, skola 

risina situācijas cēloņus.  

• Skolas vadība iesaistās problēmas risināšanā, iesaistot visas 

nepieciešamās puses, lai izprastu situāciju un veicinātu to, ka šādas 

situācijas neatkārtotos. 

• Skola organizē preventīva rakstura pasākumus izglītojamajiem. 

 

3. Izglītības iestādes Pedagoģiskās padomes 2-3 galvenie secinājumi par anketēšanas 

rezultātiem 

• Fiziskā un emocionālā drošība tiek veicināta veidojot pozitīvas 

savstarpējās attiecības starp visām skolā iesaistītām pusēm. Reizi 

mācību gadā tiek veikta anketēšana, izzinot problēmsituācijas, 

reaģēts uz tām; 

• Skola rūpējas, lai neviens skolēns netiktu diskriminēts, apcelts, 

rūpējas par skolēniem, kuriem ir ar izglītības vidi, sociālās vides, 

veselības, ar ģimeni saistītie vai citi riski priekšlaicīgi pārtraukt 

izglītības ieguvi ( projekts “Pumpurs”). 

• Izglītības iestādes vadība fiziskās drošības problēmas un vardarbības 

gadījumus risina, iesaistot citas atbildīgās institūcijas; strādā, lai 

izprastu situāciju un novērstu to atkārtošanos. 

 

 

4.3. Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): anketēšana 
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4.4. Kritērija “Drošība un psiholoģiskā labklājība” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim -Labi 80% 
Rezultatīvā rādītāja nosaukums Kvalitātes līmeņa 

vērtējums punktos 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes iekšējās kārtības un 

drošības noteikumu ievērošana 

4 Izglītojamie un skolas darbinieki ir 

iepazīstināti ar iekšējās kārtības un darba 

drošības noteikumu ievērošanas instrukcijām 

valstī noteiktajā kārtībā. 

Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu 

pedagogi, skolas vadība, atbalsta personāls 

efektīvi sadarbojas, veicot izglītojoši 

informatīvo darbu ar izglītojamajiem: 

pārrunas par bērnu tiesībām un pienākumiem, 

par iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, 

pārrunas, kur vērsties, ja ir nepieciešama 

palīdzība, par rīcību vardarbības jautājumos, 

par ceļu satiksmes noteikumiem, par veselību 

un veselīgu dzīvesveidu, par drošību e-vidē, 

par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu 

un tml. Audzināšanas stundas, pārrunas, 

lekcijas ir sagatavotas, atbilst skolēnu 

vecumam, spējām un vajadzībām. 

1.Pilnveidot Epidemioloģiskās 

drošības kārtību atbilstoši VM 

un IZM instrukcijām. 

 

 

2.Organizēt evakuācijas mācību 

trauksmi skolēniem, skolas 

darbiniekiem atbilstoši drošības 

protokolam. 

 

 

3.Veikt aptauju izglītojamo 

vidū, izzinot to labbūtības 

līmeni, pilnveidojamos aspektus. 

 

 

 

Izglītības iestādes fiziskā drošība un ar to 

saistīto risku novēršana 

4 Skola mērķtiecīgi veic preventīvo darbu 

rūpējoties par skolēnu un darbinieku fizisko 

drošību; reaģē pārkāpumu gadījumā. 

Monitorē situāciju dinamikā. 

Turpināt pedagogu dežūru 

starpbrīžos; iesaistīt skolas 

pašpārvaldes dalībniekus ( ar 

pasākumu organizēšanu skolēnu 

mērķgrupai) drošas un 

labvēlīgas vides veidošanā un 

veicināšanā skolā. 

Emocionālā drošība izglītības iestādē un 

ar to saistīto risku novēršana 

4 Skola veic preventīvo darbu rūpējoties par 

skolēnu un darbinieku emocionālo drošību; 

reaģē pārkāpumu gadījumā. 

Monitorē situāciju dinamikā. 

Pilnveidot preventīvo darbu, 

atbalsta speciālistu emociju 

kontroles nodarbību 

organizēšanā. 

Izglītības iestādes personāla un izglītojamo 

labizjūta 

4 Tiek rīkoti kopīgi pasākumi, kas veicina 

labizjūtu un piederības izjūtu 

 izglītības iestādei. 

Pilnveidot preventīvo darbu, 

attīstot emocionālo inteliģenci. 
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4.5. 2-3 galvenie apkopotie secinājumi par visu kritēriju turpmākajam darbam 
 
No skolas iekšējiem resursiem rast risinājumu sociālā pedagoga kvalifikācijas iegūšanai un piesaistei izglītības iestādei. 

Veicināt piederības apziņu un lepnumu par skolu - apzināties savu lomu skolas tēla un mikroklimata veidošanā, arī turpmāk rūpēties par skolas 

laba slavu sabiedrībā. 

 

Kritērija “Infrastruktūra un resursi” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums 

 

4.6. 1-2 secinājumi par anketēšanā iegūtajiem rezultātiem, salīdzinot ar kvalitātes līmeņa aprakstā doto informāciju )( Labi ) 
Skola ir nodrošināta ar materiālajiem resursiem izglītības programmu īstenošanai. 

Pedagogi lielākoties (vairāk nekā 80%) ir apmierināti ar pieejamajiem un nodrošinātajiem resursiem. 

 

4.7. Izglītības iestādes informācija par izglītības programmās pieejamajiem materiāltehniskajiem resursiem to apguves 

kvalitatīvai nodrošināšanai 

 
 IT resursu pieejamība pedagogu 

darbam klasē (pieejamība % no 

izglītības iestādei nepieciešamā, 

piemēram, dators / video 

projektors / interneta 

pieslēguma kvalitāte / digitālie 

mācību līdzekļi u.tml.) 

 

 

Latviešu valodas, dzimtās valodas 

(mazākumtautību programmās) un 

svešvalodu mācībām pieejamie un 

nepieciešamie materiāltehniskie 

resursi (minami tikai galvenie 

pieejamie resursi un tikai būtiskākie 

nepieciešamie resursi) 

STEM mācību priekšmetu apguvei 

pieejamie un nepieciešamie 

materiāltehniskie resursi (minami 

tikai galvenie pieejamie resursi un 

tikai būtiskākie nepieciešamie 

resursi) 

Ikdienas 

klātienes/neklātienes/tālmācības 

mācību īstenošanai pieejamais 

nodrošinājums 

Dators – 100 % 

Video projektors – 100 % 

Interneta pieslēguma kvalitāte 

(atbilstoša / nepietiekama 

u.tml.) – 100 % 

Mācību līdzekļu komplekti; 

Interaktīvas tāfeles, balsošanas 

pultis 

portatīvo datoru pieejamība. 

Eksperimentu koferīši (Lielvārds), 

kas perspektīvā arī jāatjauno 

Attālināto mācību īstenošanai 

nepieciešamais nodrošinājums 

97 %  Skola ir nodrošinājusies attālināto 

mācību darba organizācijai 

- 

Citi komentāri    

 

 

 

4.8.Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): apsekošana dzīvē, novērošana, saruna 
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4.9.Kritērija “Infrastruktūra un resursi” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim - Labi (75 %) 

 
Rezultatīvā rādītāja nosaukums Kvalitātes līmeņa 

vērtējums punktos 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādei pieejamie materiāltehniskie 

resursi izglītības programmas īstenošanai 

4 Skolā visi ( 100 % ) 

mācību kabineti un aktu 

zāle ir aprīkoti ar 

interneta pieslēgumu; 

daļa kabinetu 

nodrošināti ar 

projektoriem, otra - ar 

interaktīvajām tāfelēm; 

Pieejama mobila 

portatīvo datoru / 

planšetdatoru 

nodrošināšana skolēnu 

darbam stundā 

Planšetdatoru centralizēta ierīču 

uzlades skapja iegāde. 

Izglītības iestādei pieejamās informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas un digitālie resursi 

izglītības programmas īstenošanai 

4 Izglītības iestādē ir 

kvalitatīva IKT 

infrastruktūra un 

nodrošinājums, pēc 

pieprasījuma tas ir 

pieejams visiem 

 (100 %)pedagogiem. 

Pilnveidot, skolotājiem apgūstot 

Google platformas rīku lietotnes 

iespējas. 

Izglītības iestādes materiāltehnisko resursu un 

iekārtu izmantošanas efektivitāte 

3 88 % skolotāju digitālās 

tehnoloģijas integrē 

mācību procesā, 

izprotot, kādus mācību 

mērķus tās palīdzēs 

sasniegt 

Pilnveidot pedagogu tālākizglītību IKT 

resursu apguvē un izmantošanā 

ikdienas darbā. 

Izglītības iestādes apkārtējā teritorija un telpu 

atbilstība mācību un audzināšanas procesam, to 

funkcionalitāte 

4 Skolā visas mācību 

telpas atbilst mūsdienīga 

mācību procesa 

organizēšanai un 

vadīšanai; skolas 

teritorijā pieejamas 

 2 āra klases 

Rosināt aktīvāk izmantot āra klasi, 

realizējot kompetencēs balstītu mācību 

saturu. 
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4.10.  2-3 galvenie apkopotie secinājumi par visu kritēriju turpmākajam darbam 
        Reizi gadā izvērtēt resursu nodrošinājumu (resursu skaitu, darba kārtību un atbilstību mūsdienu vajadzībām), nepieciešamības gadījumā 

atjaunināt to. 

  Pilnveidot pedagogu tālākizglītību IKT resursu apguvē un to izmantošanu ikdienas darbā. 

 

 

5. Izglītības iestādes dibinātāja noteiktie mērķi un uzdevumi izglītības iestādes vadītājam trīs gadiem 
 

Mūsdienīgs, kvalitatīvs un uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanu orientēts izglītības piedāvājums 

o Veicināt Ogres novada izglītības iestāžu un Ogres novada Izglītības pārvaldes sadarbību. 

o Izstrādāt Ogres novada Izglītības stratēģiju 2022. – 2027. gadam, līdzdarbojoties visām izglītības jomas iesaistītajām pusēm. 

o Turpināt mācību procesa digitalizāciju Ogres novada izglītības iestādēs. 

o Pilnveidot speciālās un iekļaujošās izglītības iespējas Ogres novadā.  

 

 

 

 

6. Informācija par izglītības iestādes, izglītības programmu akreditācijā un izglītības iestādes vadītāja profesionālās 

darbības novērtēšanā norādīto uzdevumu izpildi (2020./2021.māc.g., 2021./2022.māc.g.) 

 

Kritērijs Ieteikumi Izpildes statuss 
2.1. Līdz 2022. gada 31.augustam pilnveidot iekšējo normatīvo aktu 

“Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”, lai tā būtu 

saprotama visiem interesentiem un visiem būtu vienota izpratne par 

vērtēšanas procesu izglītības iestādē. Informāciju par paveikto 

iekļaut pašnovērtējuma ziņojumā, kurš tiek iesniegts Izglītības 

kvalitātes valsts dienestā 2022. gada 1.oktobrī. 

Statuss : IZPILDĪTS 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana un 

pārbaudes darbu organizēšanas kārtībā Nr. 3 / 

2021  

ir veikta korekcija:  

p.4.25.1. Ar autentisko vērtējumu netiek vērtēta 

izglītojamā disciplīna. 

Koriģētā kārtība apstiprināta pedagoģiskās 

padomes sēdē š.g. 30. augustā; 1.-12.klases 

audzinātājiem uzdots ar to iepazīstināt skolēnus, 

un to vecākus  

līdz 2022. gada 16.septembrim. 

Koriģētā kārtība publiski pieejama  

skolas mājas lapā. 
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2.1. Izglītības iestādei, nodrošinot izglītības ieguvi ģimenē, ievērot 

2022.gada 13.janvāra Ministru kabineta noteikumus Nr. 11 

“Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības 

programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības 

izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē”. Informāciju par paveikto 

iekļaut pašnovērtējuma ziņojumā, kurš tiek iesniegts Izglītības 

kvalitātes valsts dienestā 2022. gada 1.oktobrī. 

Statuss : IZPILDĪTS 

Kārtība, kādā Jaunogres vidusskolā tiek veikti 

epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai un 

mācību procesa organizēšana Nr.6/2020 

ir veikta korekcija atbilstoši MK noteikumiem 

Nr.11 ( no 13.01.2022.); 

Koriģētā kārtība apstiprināta pedagoģiskās 

padomes sēdē š.g. 30. augustā; 1.-12.klases 

audzinātājiem uzdots ar to iepazīstināt skolēnus, 

un to vecākus  

līdz 2022. gada 16.septembrim. 

Koriģētā kārtība publiski pieejama  

skolas mājas lapā. 

2.2. Līdz 2022.gada 1.septembrim sadarbībā ar dibinātāju risināt 

ieilgušo pedagogu vakanču problēmu izglītības iestādē. 

Statuss : IZPILDĪTS 

No skolas iekšējiem resursiem ir rasts 

risinājumu sociālā pedagoga kvalifikācijas 

iegūšanai un piesaistei izglītības iestādei. 

Atrasts un piesaistīts kvalificēts angļu valodas,  

mūzikas skolotājs un logopēds. 

 

 

 

 

 

Izglītības iestādes vadītājs                                                                                                            Aleksandrs Horuženko 
 
(paraksts) 

              (vārds, uzvārds) 




