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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 
1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības 
programmas 
nosaukums  

 

Izglītības 
programmas  

kods 
 

Īstenošanas 
vietas adrese  

(ja atšķiras no 
juridiskās 
adreses) 

Licence Izglītojamo 
skaits, uzsākot 
programmas 

apguvi vai 
uzsākot 

2020./2021.māc.
g.  

Izglītojamo 
skaits, noslēdzot 

programmas 
apguvi vai 
noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Mazākumtautību 
pamatizglītības 

programma 
(3.modelis) 

 

21011121 

  
V – 1663 

05.09.2017. – 
uz nenoteiktu 

laiku 

 
487 

 
491 

Speciālās 
pamatizglītības 

mazākumtautību 
programma 

izglītojamajiem ar 
mācīšanās 

traucējumiem 

 

 

21015621 

  
 
 

V-5334 

 
 
07.08.2012. – 
uz nenoteiktu 

laiku 

 
 
 

25 

 
 
 

28 

Vispārējās vidējās 
izglītības 

vispārizglītojošā 
virziena izglītības 

programma – 
mazākumtautību 

programma dienas 
skolām 

 

 

31016011 

  
 
 

V-3280 

 
 
 

23.07.2020. 
uz nenoteiktu 

laiku 

 
 
 

32 

 
 
 

32 

Vispārējās vidējās 
izglītības 

vispārizglītojošā 
virziena 

mazākumtautību 
programma 

 

 

31011021 

  
 
 

V - 1664 

 
 
25.02.2010. – 
uz nenoteiktu 

laiku 

 
 

25 

 
 

25 

Vispārējās vidējās 
izglītības 

matemātikas, 
dabaszinību un 

tehnikas virziena 
mazākumtautību 

programma 

 

 

31013021 

  
 
 

V - 1665 

 
 

25.02.2010. – 
uz nenoteiktu 

laiku 

 
 

25 

 
 

25 

 
1.2. Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 



NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar 
to saistītie izaicinājumi, 
pedagogu mainība u.c.) 

 
1.  

 
Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. (31.08.2021.) 

 
52+ 6 interešu 

izglītība 

Maternitātes  atvaļinājumā ( 1 ); 
DTA pārtraukšana: 

- mainīja profesiju ( 2 ); 
-devās pensijā ( 1 ); 

- interešu izglītības darbinieki 
pārcelti uz citu iestādi ( 3 ) 

 
 

2. 

 
 
Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk 
kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

Sociālais pedagogs 
(1 ); 

Sociālo zinību 
skolotājs (1 ); 
Mājturības un 

tehnoloģiju skolotājs 
(zēni) (1 ) 

Trūkst speciālistu; aktīvi tiek 
meklēti ( e-vidē publicēti 

vakances sludinājumi, meklēti 
studenti augstskolās, uzrunāti 
kolēģi pilsētas citās skolās) 

speciālisti, taču pozitīvs rezultāts 
netika sasniegts; darbs turpinās. 

 
 

3. 

 
 

Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 
personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Skolas psihologi (2) 
logopēds ( 1 ), 

speciālais pedagogs 
( 1 ), 

skolotāja palīgi, 
medmāsas ( 2 ), 

karjeras izglītības 
konsultants ( 1 ) . 

 
 

Sociālais pedagogs ( noslēdzot 
mācību gadu – vakance, 
komentārs, sk.2.punktu). 

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

2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un izglītības iestādes vadītājam) 
Izglītības iestādes vadītāja skolas pārvaldības prioritātes, mērķi 
 
Nr.p.k. Skolas pārvaldības 

prioritātes 
Mērķi Plānot. SR 

 
 
 
 
 

1.  

 
 
 
 
 

Kompetenču pieejas 
mācību saturā 
ieviešanas un 

nostiprināšanas, 
mācīšanās un 

mācīšanas kvalitātes 
pilnveidošana. 

 
Atbalsts ikviena 

drošībai, izaugsmei. 
 

 
 
 

Augsti kvalificēti, 
kompetenti un uz 
izcilību orientēti 

pedagogi. 
 

 

• 15 – 20 % pedagogu tālākizglītojoties 
paaugstina profesionālo kompetenci; 

• 60 - 70 % pedagogu popularizē labas 
prakses un sadarbības piemērus; 

• 15 -20 % paaugstināt skolotāju 
savstarpējo stundu vērošanu, analīzi; 

• Metodiskais atbalsts jaunajiem 
pedagogiem ( 8 % ); 

• Atbalsts izglītojamajiem mācīšanās 
grūtību novēršanā (34% - 37% ) 

 
 
2. 

Mūsdienīgs, 
kvalitatīvs uz 

pētniecisko prasmju 
attīstīšanu orientēts 

izglītībaspiedāvājums 

• Par 15 % paaugstinās mācību 
motivācija; 

• Āra, pētnieciskās nodarbības izziņas 
procesā - pieaugums par 10 %, 
iegādāties digitālos termometrus(15 
gb.) 

3. Finanšu un resursu 
efektīva pārvaldība. 

• Turpināt darbu finanšu piesaistei  
( līdz 40 % ) skolai ar izglītības 
projektu starpniecību; 

 
Izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g. 

*2021./2022.m.g. darba prioritāte iekrāsota 



Joma /kritēriji Mērķis /  
Prioritāte 

Plānot. SR 
 

KVALITATĪVAS MĀCĪBAS / IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANA 
 
 
 
 

Mācību saturs – izglītības 
iestādes īstenotās programmas 

 
 
 
 

Kompetenču pieejas īstenošana 
mācību procesā – 1.,2., 4.,5., 

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

• Par 15 % paaugstināt 
kvalitatīvu mācību 
procesa atbilstību 
izglītības reformas 
prasībām.  

• attīstot skolēnu zināšanas 
un prasmes, realizēt 
starpdisciplināro 
sadarbību ( par 20 % 
vairāk, kā iepriekšējā 
mācību gadā. 

 
 
 
 

Atbalsts personības  
veidošanā; 

Atbalsts mācību darba 
diferenciācijai. 

 

Diferencētas pieejas nodrošināšana: 
• skolēnu izaugsmes 

veicināšana ikdienas mācību 
darbā; 

• mācīšanās grūtību 
pārvarēšanā; 

• Skolēniem ar mācīšanās 
traucējumiem; 

• karjeras izglītībā- zināšanu 
un prasmju un iemaņu 
pārnesi personības pilnveidē; 

• Atbalsts pedagogiem, 
izzinot, pilnveidojot 
diferencēta mācību darba 
aspektus. 

1. organizēt11dažādu fakultatīvo 
nodarbību klāstu dažādos mācību 
priekšmetos; 
2.Individuālo konsultāciju 100% 
pieejamība mācību grūtību 
novēršanai. 
3. 2x mācību gadā pārskatīt, 
koriģēt individuālos izglītības 
plānus; 
4.Organizēt Apaļā galda 
nodarbību(1 ), Ēnu dienas(1) , 
tikšanās ar dažādu profesiju 
pārstāvjiem ( 4 ) ;  atbalsta 
konsultācijas –visa mācību gada 
garumā. 

ATBILSTĪBA MĒRĶIM / VIENLĪDZĪBA, IEKĻAUŠANA UN DROŠĪBA; 
PSIHOLOĢISKĀ LABKLĀJĪBA 

 
Psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpsiholoģiskais atbalsts; 
mikroklimats. 

 
 

  
 
 
 

Skolas drošas fiziskās vides un 
labvēlīga iekšējā mikroklimata 

pilnveidošana. 
 

1.Veikt aptauju par drošas 
fiziskās vides un labvēlīga iekšējā 
mikroklimata izpēti, apzināt 
uzlabojamos aspektus skolēnu, 
skolas darbinieku un vecāku 
skatījumā.  
2.Skolas teritorijā uzstādīt 
videonovērošanas kameras. 

izglītojamo drošības 
garantēšana  (drošība un darba 

aizsardzība) 
IEKĻAUJOŠA VIDE 

 
Fiziskā vide un vides  

pieejamība 
 

 
Skolas fiziskās vides un pasākumu 
pieejamība personām ratiņkrēslā 

 

1.Ratiņkrēsla lifta-pacēlāja tāmju 
izstrādes un projektēšanas laikā, 
skolas aktu zāles pasākumu video 
translēšana uz ekrāna skolas 
telpās. 

 
 
 
 
 
 

Joma /kritēriji Mērķis /  Plānot. SR 



Prioritāte  
LABA PĀRVALDĪBA 

Administratīvā efektivitāte; 
Vadības profesionālā 

kapacitāte; 
Atbalsts un sadarbība 

Atbilstoši novitātēm nozarē, 
pilnveidot skolas vadības 
profesionālo kompetenci, 

tālākizglītību. 

1.Reizi nedēļā organizētas 
protokolētas Administrācijas 
apspriedes darba sēdes; 
2.Metodiskais atbalsts– Apaļā 
Galda nodarbības ( 3 ); Radošās 
darbnīcas ( 2 ) 

 
2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

a. 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. 
b. 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,  ir Latvijas patriots. 
c. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Cieņa. Drošība. Atbildība.  

d. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti: 
2020./2021.mācību gada darba prioritātes 

(mērķi/uzdevumi) 
Sasniegtie rezultāti 

 
Pamatjoma 

M ā c ī b u   s a t u r s 
 
Prioritāte 

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura un pieejas 
īstenošana 1., 4., un 7.klasēs, jaunā mācību satura un 

pieejas mērķtiecīga iekļaušana īstenotajās mācību 
priekšmetu programmās. 

 

• 1.,4., 7.,10.kl. ieviesta kompetencēs balstīta mācību satura realizēšana    
( izglītības kvalitātes pārraudzības dokumenti, atskaites) . 

• Visa mācību gada laikā veikta starpdisciplinārā mācību priekšmetu 
saikne ( novadītas 134 nodarbības; starpdisciplinārās sadarbības kartes). 

• Starpdisciplinārā mācību priekšmetu realizēšanas procesā apzināti 
ieguvumu un pilnveidojamie aspekti ( darba atskaite, aptaujas dati). 

• Novadītas2 Apaļā galda un 2 Radošās darbnīcas, 3 Metodiskās padomes 
darba sēdes ( apliecin. protokoli ) popularizējot labas prakses piemērus; 
situāciju sarežģīja attālinātais darbs Covid-19 dēļ. 53 % pedagogu 
apmeklējuši tālākizglītības kursus ( VIIS datu bāze), mācību gadā 
novadītas vidēji 3 – 4 metodisko apvienību darba sēdēs ( MA protokoli), 
novadītas 4 pedagoģiskās padomes sēdes – (pedag.padomes sēdes 
protokoli); 

• Skola plāno audzināšanas darbu. Audzināšanas darba plānošanā skolas 
vadības komanda sadarbojas ar klašu audzinātājiem, pedagogiem un 
atbalsta personālu; novadītas 3 darba sēdes kl.audzinātājiem ( darba 
sēžu protokoli ). 

 
Pamatjoma 

M ā c ī š a n a  u n  m ā c ī š a n ā s   
 
 

Prioritāte 
1.Izmantot mācību procesā 
informācijas tehnoloģijas. 

2.Respektēt izglītojamo vajadzības, mūsdienu izglītības 
tendences,  

attīstot pašvadītu mācīšanos.  
 

• Apgūta e- mācību platforma Google education - 99 % skolotāji lieto 
ikdienā ; 

• Attālināto mācību un konsultāciju vadīšanai- GoogleMeet vidi lietoja 
100% skolotāji un skolēni; 

• Savas digitālās prasmes pilnveidoja, paplašināja, ieviesa mācību procesā 
(aptaujas zināšanu pārbaudei; informācijas vizualizēšanai un radošām 
izpausmēm) – 30 -35 % pedagogu. 

• Visi skolotāji ( 100 % ) apguvuši un lieto e-klases programmu. 
• Skolas mācību kabineti ( 100% ) aprīkoti ar interaktīvajām 

tāfelēm vai multiprojektoriem un ekrāniem.  
• 10.klases skolēni mācību vajadzībām tika apgādāti ar portatīvajiem 

datoriem. Attālināto mācību laikā IT risinājuma atbalsts kopskaitā 
sniegts 54 % (skolēniem un pedagogiem). 

• Mācību stundās 80 % skolotāju strādā, attīstot caurviju prasmes, māca 



saskaņoti un starpdisciplināri lietot zināšanas, prasmes un attieksmes. 
• 78 % skolotāji veido sasniedzamajiem rezultātiem atbilstošu fizisko 

vidi, organizē mācības gan skolā, gan ārpus tās, variē ar klases 
iekārtojumu un izmanto uzskates līdzekļus, atgādnes un citus 
nepieciešamos resursus, kas veicina skolēna patstāvīgu mācīšanos-līdz 
Covid-19 ierobežojumiem apmeklētas 5 muzejpedagoģiskās stundas, 2 
nodarbības novada bibliotēkā, novadītas stundas dabā, ekskursijas. 

• Skolā ir izstrādāta vērtēšanas kārtība,  pieejama www.jvsk.lv , skolā 
publiski – 1.stāva stendā. 

Pamatjoma 

S k o l ē n u   s a s n i e g u m i 

Prioritāte 

Izglītojamo mācīšanās prasmju pilnveidošana un 
sasniegumu paaugstināšana ikdienas darbā.  

 

• Darbs pilnveidojot skolēnu spēju diferenciāciju -  
Ļoti labi - 61 %  , labi – 35 %, pietiekami – 4 % - pedagogu 
pašvērtējuma dati); 47 % skolotāji iesaista skolēnus SR izvirzīšanā un 
skaidro to nozīmi. 96 % pedagogu organizē darbu, kurā skolēniem rodas 
izpratne, ko viņi iemācīsies, veicot uzdevumu, kā uzdevums palīdzēs 
sasniegt mērķi un kāds ir labs sniegums. 

• Skolā pieejamas 8 dažādu jomu / tematikas interešu izglītības 
nodarbības (kopā iesaistīto skolēnu skaits  -178 ) 

• Iegūtas godalgotas vietas( 2. un 3.) valsts skolēnu ZPD izstrādē. 
• Mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skates, sacīkstēs  

 ( 2020./2021.m.g. Covid ierobežojumi!) godalgotas vietas novadā 
ieguva 27 skolēni , valsts mērogā – 14. 

Pamatjoma 
A t b a l s t s   s k o l ē n a m 

1. Prioritāte 
1.Pilnveidot darba sistēmu  

ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, izstrādājot 
atbalstu  

materiālus - atgādnes ikdienas un pārbaudes darbu 
veikšanai. 

• Sniegts koordinēts atbalsts obligāto konsultāciju veidā – 36 skolēniem 
ar mācīšanās grūtībām ; 28 skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. 
Izstrādātas un darbā izmanto atgādnes. 

• „Pumpurs” -  1.sem. - 65 skolēni, 2.sem. - 67 skolēni; darbojās 24 
pedagogi. Izstrādāti 132 individuālā atbalsta mācību plāni 

• Novadītas 8  Atbalsta komisijas darba sēdes ( apliecinājums – sēžu 
protokoli). 

• Skolotāji organizē mācību procesu tā, lai atbalstu skolēni saņemtu gan 
no skolotāja, gan viens no otra, gan no atbalsta personāla  
( speciālā pedagoga un skolotāju palīgu atbalsts ikdienā, atbilstoši 
grafikam un stundu sarakstam). 

Pamatjoma  S k o l a s  v i d e 
Prioritāte 

Pilnveidot darbu, 
 nodrošinot labvēlīgu mikroklimatu un psihoemocionālo 

vidi skolā (droša, labvēlīga un  draudzīga).  

• veiktas  2 e-aptaujas  - par skolēnu , pedagogu darbu un vecāku atbalstu 
attālināto mācību laikā, izmantota Google platforma; 

• psiholoģiskā un mācību atbalsta nodrošinājums ir bijis efektīvs, to atzīst 
95 % aptaujāto respondentu .  

• 2020.gada rudenī ( līdz 19. oktobrim, tālāk  - attālinātās mācības) 
novadīti klātienē 4 skolēnu auditorijai ārpusklases pasākumi un 1 
kolektīva saliedēšanas pasākums. 

Pamatjoma  R e s u r s i 
Prioritāte 

Piesaistīt finanšu resursus mācību kabinetu aprīkojuma 
un mācību, uzskates līdzekļu modernizācijai 

(dabaszinātņu apguvei ) 

• Projektā  “Pulchra” iegūts finansējumu ( 640 eur ) no Eiropas 
Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” 
saskaskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824466), darbības rezultātā 
dabaszinību apguves veicināšanai, saņemts projekta 1. maksājuma 
finansējums. 

Pamatjoma 
S k o l a s   d a r  b a  o r g a n i z ā c i j a , v a d ī b a  u 

n  k v a l i t ā t e s 
 n o d r o š i n ā j u m s 

Prioritāte 
Pilnveidot skolēnu, vecāku, skolotāju  iesaistīšanu skolas 

darba novērtēšanas procesā, izmantojot Google 
piedāvātos pakalpojumus elektronisko aptauju veikšanai.  

• Skolēni, vecāki, skolotāji un skolas darbinieki ir iesaistīti sava un skolas 
darba izvērtēšanā (skolā veiktas 3  e- aptaujas skolēniem, to vecākiem 
un darbiniekiem , arī darbinieku pašvērtējums -1 x ) -  respondentu 
atbildes iesaistīšanu skolas darba novērtēšanas procesā rezultāts:  
ļoti labi - 78 %  , labi – 20 %, pietiekami – 0 %, nepietiekami – 2 % ). 

 
 
 
 

 
3. Kritēriju izvērtējums 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 



Iestādes vadītājs prot definēt mērķus un uzdevumus, kā arī 
aprakstīt indikatorus, kas apliecina to izpildi. 

Izveidot skolas darbinieku darba grupas jaunā 
Attīstības plāna nākamajiem trim gadiem izstrādei. 

Ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, kas aptver visas 
izglītības iestādes darbības jomas; vadība, savas kompetences 

ietvaros, veiksmīgi pārrauga personāla pienākumu izpildi. 

Veicināt skolas darbinieku līdzatbildību visos 
iestādes procesos – mazo darba grupu 

organizēšana. 
Izglītības iestādē ir veikti kosmētiskie remonti; 

Visos mācību kabinetos ir atbilstošs un mūsdienīgs aprīkojums. 
Tiek atbalstīta pedagogu iniciatīva dažādot mācību procesu  

( ekskursijas, stundas ārpus skolas telpām) 

 

 

Apsekot dzīvē un plānot 
mācību līdzekļu mērķtiecīgu un optimālu iegādi un 

izmantošanu; skolas fiziskās vides apsekošana. 

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

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestāde darbojas uz tiesiski izstrādāta un apstiprināta nolikuma 
pamata, izstrādāta obligātā iestādes darbu reglamentējošā 

dokumentācija.  

Veikt korekcijas iekšējās kārtības dokumentā, 
atrunājot kārtību, kādā tiks realizēta mājmācība, ja 
epidemioloģiskās situācijas dēļ pamatizglītību (1.-

8.kl.) skolēns apgūs mājās, vecāku atbildībā. 
Tiek īstenota cieņpilna savstarpējā komunikācija gan starp 
izglītojamajiem, gan starp pedagogiem un izglītojamajiem.  

Cieņpilni tiek atrisinātas konfliktsituācijas.  
 

Veikt aptauju, izzinot izglītības iestādes visu 
iesaistīto pušu ( skolēni, skolotāji, skolas 
darbinieki, vecāki) labsajūtas līmeni un 

apmierinātību. 
Regulāri tiek pilnveidota profesionālā kompetence audzināšanas, 
mācīšanas un mācīšanās jautājumos, notiek pieredzes uzkrāšana 

un pārnese. 

Sekot līdzi pārmaiņām izglītībā un īstenot tās savā 
profesionālajā darbībā. 

Labas prakses popularizēšana – stundu vērošana, 
analīze, darbs mazajās metodiskajās grupās, utt. 

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

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Veiksmīga sadarbība ar dažādām institūcijām preventīvā darba 
nodrošināšanai drošības, veselīga un atbildīga dzīvesveida, 

saskarsmes, personības izaugsmes, 
karjeras jautājumos. 

Organizēt izzinošas nodarbības – lekcijas, radošās 
darbnīcas  skolēnu labklājības un drošības 

vajadzību atbalsta nodrošināšanā. 

Iestādes attīstības plānošanas procesā tiek iesaistītas visas puses 
– skolas darbinieki , izglītojamie, dibinātājs, izsakot 

priekšlikumus iestādes darbības kvalitātes uzlabošanai un 
inovāciju ieviešanai. 

Rosināt vecākus aktīvāk izteikt priekšlikumus par 
iestādes darbības kvalitātes uzlabošanu un 

inovāciju ieviešanu. 

Tiek realizēti izglītības projekti, aktivitāšu rezultātā tiek sekmēta 
iedzīvotāju iesaiste kopienu attīstībā, stiprināta valstiskuma 
apziņa un piederības sajūta, mazināta pilsonisko aktivitāšu 
reģionālā disproporcija, kā arī uzlabota dažādu paaudžu, 

etnisko uninterešugrupusadarbība. 

 
Turpināt un pilnveidot darbu uzsāktajos izglītības 

projektos. 
 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 



98 %  skolā strādājošo pedagogu izglītība un kvalifikācija atbilst 
normatīvo aktu prasībām; 2 % studē un strādā. 

6 % pedagogi ir ieguvuši augstāko pedagoģisko izglītību, un 
strādā atbilstoši  savai kvalifikācijai, taču pilnveido izglītību, 
papildus studējot. 54% no izglītības iestādē strādājošajiem 

pedagogiem, ieguvuši maģistra grādu. 

 
Aizpildīt vakances, atvieglojot esošo skolotāju 
noslodzi - sociālais pedagogs, sociālo zinību 

skolotājs, matemātikas, angļu valodas skolotājs. 
 
 

Ir izveidota apmeklēto kursu, semināru uzskaites sistēma, 
apmeklētās aktivitātes tiek ievadītas vienotā datu bāzē.  

 

Turpināt un papildināt informāciju par personāla 
tālākizglītības vajadzībām, rast stratēģiju tās 

risināšanā atbilstoši situācijai. 
Slodzes pedagogiem ir sadalītas, ņemot vērā izglītības iestādes 

vajadzības, pedagogu izglītību, kvalifikāciju un racionālas darba 
organizācijas nosacījumus.  

Atbalstīt un veicināt pedagogu ieinteresētību 
personīgās un profesionālās izaugsmes veicināšanā.  

 
 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 
Projekta nosaukums / norises laiks Anotācija Rezultāti 

„PULCHRA-atvērta platforma līdzdarbīgai 
dabaszinātņu izglītībai pilsētā”  

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

Activation - The PULCHRA project). 
Finansējumu no EiropasSavienībaspētniecības 
un inovācijasprogrammas “Apvārsnis 2020” 

saskaņāardotācijaslīgumu Nr. 824466 
Projekta norises laiks:  2020. -2022. gads 

 
Projektā piedalās10 ES dalībvalstis 

( coordinators Latvijā –Vides skola), kur 
skolēni tiek iedrošināti izpētīt vides un 
ilgtspējības jautājumus savās pilsētās, 
galveno uzmanību pievēršot tēmai  - 
“Pilsētas kā urbānās ekosistēmas”. 

Skolēniem tiek piedāvāta iespēja būt 
aktīviem dalībniekiem pilsētvides 

uzlabošanā. 

Projektā darbojas vidusskolas posma 
izglītojamie un 5 pedagogi, projektam 

pašvaldības līmenī ir atbalstītāji  -projekta 
eksperts ( 1 ), pašvaldības pārstāvis ( 1 ) 

un Vecāku padomes pārstāvis (1 ). 
Novadīta Jaunogres vidusskolas iniciēta 

aktivitāte"Rehabilitācijas iespējas, 
izmantojot sajūtu taku, vietējo iedzīvotāju 

veselības veicināšanai”; 
Uzsākta sajūtu, baskāju takas izbūve 

Jaunogres vidusskolas teritorijā. 
 
 
 

IKVD /ESF projekts  
„Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” 

Projekta norises laiks: 
Projekta norises laiks:  2017. – 2022. gads 

 

 
 
 

PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un 
jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un 

nepabeidz skolu. Izglītojamie iegūst 
papildus pedagoģiskās konsultācijas. 

2020./2021.mācību gadā Jaunogres 
vidusskolā projektā darbojas 24 pedagogi. 

1.semestrī atbalstu saņēma 65 
izglītojamie, 2.semestrī – 67. Visvairāk 

atbalsta un individuālas pieejas 
izglītojamie saņem matemātikas, latviešu 
valodas, krievu valodas un angļu valodas 

konsultācijās. Nozīmīgs ir psihologa 
ieguldītais darbs skolēnu pozitīvas 

emocionālās attieksmes veicināšanā, 
ticībā savām spējām. 

 
 
 

Latvijas Kultūras ministrijas programmā 
„Latvijas skolas soma” 

Projekta norises laiks:  2018. – 2022. gadam 

 
 
 

Lielākā valsts simtgades dāvana 
Latvijas bērniem un jauniešiem. 

Filmu programma izmantošana mācību 
stundās; 

Attālināto mācību laikā apmeklētas 
virtuālās 3 teātra izrādes; 

2 koncertlekcijas( par I.Kalniņu un 
R.Paulu) 

1 digitālais koncerts; 
Turpinās sadarbība ar Zinātnisko teātri – 
tiešsaistes izrādes “Zinātnes un mākslas 

krustpunkti”. 
Izglītības attīstības centra (IAC) projekts 

“Piedalies un veido nākotni!” 
Nr.2021.LV/NVOF/MAC024/23 

Projekta norises laiks: 2021. gada februāris – 
2021. gada oktobris 

Stiprināt pilsoniskās sabiedrības 
ilgtspējību un sociālo un politisko 

līdzdalības aktivitātes – izglītoties par 
Satversmē noteiktām demokrātiskām 

vērtībām un praktizējot pilsonisko 
līdzdalību pašvaldību vēlēšanu 

simulācijās un diskusijās. 

9.-12.kl.skolēni veica partiju programmu 
izpēti;Skolēni rakstīja aģitācijas runu 
“Balso par Kr.Valdemāru!” Notika 

vēlēšanu ekspertu kluba dalībnieču un 
12.kl.skolēnu tikšanās ar Ogres novada 
domes deputātu kandidātiem.Novadīta 
pašvaldību vēlēšanu simulācijas spēle. 

 
5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

 



Institūcijas nosaukums Līgums, ko nodrošina / sniedz izglītības iestādei 
izglītībasprogrammuīstenošanā 

 
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 
a.  Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

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

 
Klases stundās un savstarpējā saskarsmē nostiprinātas iemaņas, veidojot cieņpilnu, pieklājīgu saskarsmi. 
Gan skolēniem individuāli, gan skolas klašu kolektīvos attīstīta, pilnveidota atbildīga rīcība, uzdodot 
gan individuālus, gan kolektīvus pienākumus, atbalstot skolēnu iniciatīvas, pēc tam pārrunājot veikumu, 
analizējot to. 

 
7. Citi sasniegumi 

a.  Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde  
galvenie secinājumi – teicami attīstīts darbs skolēnu skolas Zinātniskajā biedrībā: 
 

Gads Apbalvojums Sasniegums  
 
 
 

2020. 

 
 

Atzinības raksts  
un dāvinājums skolas 
bibliotēkai - grāmatas 

Dalība starptautiskā Lietuvas un Latvijas skolu 
bibliotēku projektā „Baltu literatūras nedēļa”, 
izzinot kaimiņvalsts vēsturi, valodu, kultūru, 

ģeogrāfiju, iepazinās ar kaimiņvalsts 
rakstniekiem, lasīja un interpretēja viņu 
daiļdarbus, dziedāja dziesmas, skatījās 

kaimiņvalsts režisoru veidotās filmas, svinēja 
Baltu vienības dienu. 

 
 

2021. 

 
Latvijas Universitātes 

Atzinības raksts 
Jaunogres vidusskolai 

par ieguldījumu pamatskolas skolēnu zinātniski 
pētniecisko prasmju veicināšanā un talantīgo 

skolēnu izcilības attīstīšanā, sasniedzot augstus 
rezultātus Rīgas reģiona 45.skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu konferencē. 
 
 
b. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes darbu rezultātu 

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

9.klašu skolēnu valsts pārbaudes darbu rezultāti 
CE Latviešu valodā 

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. 



Mācību gads Kopvērtējums % 
Jaunogres vsk. Ogres novadā Valstī 

2018./2019. 65,96 - 62,9 
2019./2020. 68,9 - 56,37 
2020./2021. 56,37 - 61,11 

 
Jaunogres vidusskolas 9.klašu skolēnu eksāmenu rezultāti pirmo reizi ir zemāki nekā vidējais darba 

izpildes kopprocents valstī. 
12.klašu skolēnu valsts pārbaudes darbu rezultāti 

CE latviešu valodā 
Mācību gads Kopvērtējums % 

Jaunogres vsk. Ogres novadā Valstī 
2018./2019. 47,52 59,48 49,86 
2019./2020. 46,8 61,68 52,9 
2020./2021. 41,3 58,8 51,3 

 
CE izpildes kopprocents ir zemāks nekā Ogres novadā un valstī; zemākais rādītājs pēdējo trīs gadu 

laikā. 
CE anglu valodā 

Mācību gads Kopvērtējums % 
Jaunogres vsk. Ogres novadā Valstī 

2018./2019. 56,04 70,6 62,71 
2019./2020. 60,4 76,28 70 
2020./2021. 59,8 73,54 66,8 

 
36% skolēnu nokārtoja eksāmenu B2 līmenī, 46% skolēnu nokārtoja darbu B1 līmenī, savukārt 18% 

skolēniem netika piešķirta valodas pakāpe, jo viņi eksāmenu nokārtoja zemāk par B1 līmeni. Vidējais 
rezultāts procentos ir zemāks nekā Ogres novadā un valstī. 

CE matemātikā 
Mācību gads Kopvērtējums % 

Jaunogres vsk. Ogres novadā Valstī 
2018./2019. 46,3 39,81 32,74 
2019./2020. 46,6 41,77 35,4 
2020./2021. 48,9 41,26 36,3 

 
Vidējais rezultāts ir augstāks nekā Ogres novadā un valstī, kas vērojams katru mācību gadu. 

CE ķīmijā 
Mācību gads Kopvērtējums % 

Jaunogres vsk. Ogres novadā Valstī 
2018./2019. 68 61,89 63,89 
2019./2020. 57,7 60,33 60 
2020./2021. 66 57,1 55,3 

 
CE ķīmijā, izglītojamie uzrādījuši rezultātus atbilstoši savām spējām un ieguldītajam darbam, vidējais 
rezultāts procentos ir augstāks nekā Ogres novadā un valstī. 
 
 
 
 

12.kl.CE fizikā 



Mācību gads Kopvērtējums % 
Jaunogres vsk. Ogres novadā Valstī 

2018./2019. 41,33 37,78 39,51 
2019./2020. 58,67 42,1 60,51 
2020./2021. 39,51 60,51 48,8 

 
CE fizikā izglītojamie uzrādījuši rezultātus atbilstoši savām spējām un ieguldītajam darbam, vidējais 
rezultāts procentos ir augstāks nekā Ogres novadā un valstī. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


