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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

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

Izglītības programmas nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras 

no juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, uzsākot 

programmas apguvi vai 

uzsākot 2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, noslēdzot 

programmas apguvi vai 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 
Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pamatizglītības programma 21011111 
 V_815 04.10.2018. 284 283 

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) 

izglītības programma 
23011111 

 V-8320 30.09.2015. 30 30 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 
21015611 

 V_152 29.06.2011. 20 20 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 

 V-575 06.11.2009. 6 6 

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli 

orientēta virziena programma 
3101401 

 V-4413 29.06.2011. 12 12 

Vispārējās vidējās izglītības programma 31016011 
 V_4018 04.09.2020. 10 7 
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1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie izaicinājumi, 

pedagogu mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. (31.08.2021.) 

44 Izglītības iestādē ir visi pedagogi, lai nodrošinātu izglītības 

programmu īstenošanu. 

2020./2021.m.g. darbu uzsāka 5 pedagogi un 1 atbalsta 

personāla pārstāvis. Darbinieku mainība skaidrojama ar 

personīgiem motīviem. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk kā 

1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

2 2020./2021.m.g. vakance “Latviešu valodas un literatūras 

skolotājs” 8 stundu apmērā. Vakance tika aizpildīta, 

izmantojot iestādes resursus. 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta personāls 

izglītības iestādē, noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

6 Iestādē strādā 2 speciālie pedagogi, 1 logopēds, 1 karjeras 

konsultants, 1 sociālais pedagogs, 2 pedagoga palīgi, 1 

bibliotekāre, 1 medmāsa 

 

1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g.  - Ķeguma 

komercnovirziena vidusskolā galvenās mācību darba prioritātes tiek noteiktas mācību gada sākumā pedagoģiskās padomes 

sēdē - Uz skolēnu vērsta mācību procesa organizēšana pozitīvā skolas vidē, veicinot katra izglītojamā izaugsmi. 

Sasniedzamie rezultāti: 

● Labas pārvaldības nodrošināšana uz skolēnu vērsta mācību procesa organizēšanā; 

● Sadarbības padziļināšana mācību procesa realizēšanā, iesaistot skolēnus, vecākus, skolotājus, izglītības iestādes dibinātāju; 

● Skolas stratēģijai atbilstošas pedagogu profesionālās pilnveides sistēmas izstrāde; 

● Diferencētas atbalsta sistēmas veidošana skolēnu mācību rezultātu uzlabošanai; 

● Audzināšanas darba mērķtiecīga virzīšana, mazinot emocionālo un fizisko vardarbību, kā arī aktualizējot sociāli 

emocionālās mācīšanās pamatprincipus.  
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – Veicināt izglītojamo pašizpausmi, veidojot vispusīgi izglītotu, radošu, atbildīgu un sabiedriski 

aktīvu personību labvēlīgā un atbalstošā skolas vidē. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  – Inovatīvā, konkurētspējīgā un individuālā pieejā balstīta izglītības iestāde. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā - Atbildība, cieņa, mērķtiecība. 

 

2.4.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti: 

Pedagoģiskajā darbā - Pedagogu un izglītojamo sadarbība uz lietpratību un sasniedzamo rezultātu vērstā mācīšanas un mācīšanās 

īstenošanā:  

● Turpinās pāreja uz skolēncentrētu mācību stundu (notikušas 34 stundu vērošanas); 

● Veiksmīga attālinātā mācību procesa organizēšana (skolēnu, skolotāju un vecāku aptaujas dati); 

● Notiek mērķtiecīga informācijas tehnoloģiju pielietošana klātienes un attālinātajā mācību procesā un sistemātiska pedagogu 

informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmju pilnveidošana (notikušas vairākas apmācības, pieredzes apmaiņa starp 

pedagogiem); 

● Atbalsta nodrošināšanai izglītojamajiem mācību procesā iesaistīti pedagoga palīgi, speciālie pedagogi, izglītojamie iesaistīti 

ESF projektos “Pumpurs” (mācību gada laikā izveidoti 63 IAP) un “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstīšanai” (atbalsts sniegts 1.- 6. klašu izglītojamajiem). 

Metodiskajā darbā – Jaunajam mācību saturam atbilstošu mācību materiālu veidošana  1., 4.,7. un 10. klasēs un vienotas datu 

bāzes izveide: 

● Organizētas regulāras skolotāju mācīšanās grupu tikšanās kopīga mācību satura plānošanai; 

● Izveidota vienota metodisko materiālu datu bāze Google diskā; 

● Pedagogi apmeklējuši profesionālās pilnveides kursus.  

Audzināšanas darbā - Personības  vērtību un tikumu tālākattīstīšana, integrējot tās kompetencēs balstītā mācību saturā: 

● Organizēti  programmas “Latvijas skolas soma” pasākumi izglītojamajiem; 

● Klases stundas sasniedzamie rezultāti plānoti, lai mazinātu psihoemocionālo spriedzi attālinātā mācību procesa laikā, 

veicinātu patriotisko audzināšanu un piederības sajūtu skolai, novadam un valstij; 

● Izglītojamo apmeklēja kādu no plašā interešu izglītības nodarbību piedāvājuma. 
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3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Efektīva iestādes pašvērtēšanas nodrošināšana (100% pedagogu 

reizi gadā veic sava darba pašvērtējumu. Skolas administrācija 

izvērtē tos un individuāli pārrunā ar pedagogiem). 

Turpināt pāreju uz pašvērtēšanas tiešsaistes risinājumiem. 

Mērķtiecīga iestādes attīstības plānošana, kurā iesaistās vadības 

komanda, Skolas padome, pedagogi un Skolēnu padome.  

Izveidot Attīstības plānu 2021.-2024.gadam, iesaistot visas mērķgrupas. 

Pārdomāta mērķgupu iesaistīšana plānošanā, mērķtiecīga 

pienākumu deleģēšana un iesaistīšana pārvaldībā: reizi nedēļā 

notiek administrācijas un atbalsta personāla apspriedes; reizi 

divās nedēļās  - pedagogu informatīvās sanāksmes klātienē vai 

tiešsaistē; reizi divās nedēļās - Metodisko komisiju sanāksmes 

skolas darbības izvērtēšanai un tālākās attīstības pilnveidei. 65% 

pedagogu savā ikgadējā pašvērtējumā sniedza priekšlikumus 

skolas darba pilnveidošanā. 

 

Skolas administrācija realizē Dibinātāja definētos izglītības 

kvalitātes mērķus ciešā sadarbībā ar Izglītības komiteju un novada 

domes izglītības speciālistu. 

 

Stabils un profesionāls kolektīvs, kuram ir vienota izpratne par 

iestādes definētajiem mērķiem. 

Aizsākt sadarbība ar augstskolām un citām institūcijām jaunu un 

konkurētspējīgu darbinieku piesaistīšanā. 

Iestādes vadītājs piešķirtā budžeta ietvaros mērķtiecīgi un efektīvi 

realizē finanšu un materiāltehniskos resursus pedagoģisko 

Saglabāt Skolas pašnoteikšanos  finanšu un materiāltehnisko resursu 

nodrošināšanā piešķirtā budžeta ietvaros. 
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pārmaiņu īstenošanā un modernizēšanā. Izveidota izcila 

materiāltehniskās bāze mācību procesa nodrošināšanai. 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Kopīgi izstrādāti, iedzīvināti un 2 reizes mācību gadā  100% 

aktualizēti IKN dažādiem vecumposmiem, kas ir pieejami visām 

iesaistītajām pusēm. Izmaiņas dažādos normatīvajos aktos 

nodrošināja sekmīgu skolas darbu Covid-19 situācijā. IKN 

izskatījusi un akceptējusi Skolas padome.  

 

Vadītājam ir skaidra skolas attīstības vīzija, kuras realizēšanā 

sadarbojas ar Vadības komandu. 90% gadījumu - konsultēšanās 

par kadru jautājumiem, 100% - par materiāltehnisko resursu 

iegādi, 100% - par mācību procesa organizēšanu.  

Attālinātā mācību procesa organizācija pierāda spēju risināt un 

uzņemties atbildību par nepopulāriem lēmumiem (video kameru 

ieslēgšana tiešsaistēs, telpu piemērošana mācību vajadzībām 

krīzes situācijā u.c.). 

 

Mērķtiecīgi izmanto vairākus komunikācijas veidus: 

1)  stratēģisko (sadarbība ar valsts institūcijām, pašvaldību, 

Skolas un Skolēnu padomi); 

2) iekšējo (dažāda veida informatīvās un pedagoģiskās 

apspriedes, individuālās pārrunas);  

Laikā, kad ir ierobežota iekļuve skolā, aktivizēt jautājumu iesūtīšanu un 

atgriezenisko saiti skolas sadaļā “Jautājumi un atbildes” skolas mājas 

lapā. 
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3) krīzes (kolektīva iesaiste attālinātā mācību procesa 

nodrošināšanā, ko apliecina 16 tiešsaistes sanāksmju ieraksti un 

klātienes sapulču protokoli); 

4) starpkultūru komunikāciju (starptautisko projektu ietvaros, 

sadarbībā ar skolā esošajām minoritātēm).  

100% gadījumu tiek realizēta atgriezeniskā saite saziņā ar mācību 

procesā iesaistītajām pusēm, ko apliecina sarakste skolvadības 

sistēmā E-klase un apmeklētāju reģistrs. 

Skolā ir izstrādi un pašvērtējumā izvērtēti profesionālās ētikas 

kritēriji: 82% uzlabojas konfliktsituāciju risināšanas prasme, 91% 

- koleģialitāte un 94% - lojalitāte savai skolai.  

 

Iestādes vadītājs ievēro labas pārvaldības pamatprincipus 

izglītības kvalitātes nodrošināšanā:  

1) Izveidoti un darbojas divi vidējās izglītības programmu 

grozi; 

2) Mācību process tiek individualizēts (individuālās 

konsultācijas, pedagoga palīgs, speciālie pedagogi, 

projekts “Pumpurs”, individuālie  izglītības programmu 

plāni); 

3) Skolēni un pedagogi apguvuši mācīšanās un mācīšanas 

stratēģijas, kas ļauj pašiem plānot un sasniegt 

sasniedzamo rezultātu. Mācību process skolā klātienē 

(76% gadījumu) un attālināti (70% gadījumu) notika 

inovatīvi un mūsdienīgi (stundu vērošanas uzskaites 

anketas un stundu ieraksti). 

Turpināt izglītot daļu pedagogu mūsdienu tehnoloģiju mērķtiecīgā 

lietošanā, vēl pilnīgāk sagatavojoties attālinātajam mācību procesam. 

Pilnveidot skolēncentrētas mācību stundas uzbūvi, ievērojot Skola 2030 

pamatprincipus. 

Iestādes vadītājs ir akreditācijas eksperts un  iegūto pieredzi ievieš 

skolas darbā: 

1) Skolā audzināšana cieši integrēta  ar mācību procesu; 

2) Akcentēta tikumu un vērtību iedzīvināšana (ieraksti 

skolvadības sistēmā E-klase), 
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3) Mērķtiecīga projekta “Latvijas Skolas soma” un 

ārpusskolas pasākumu integrēšana mācību procesā. 

 

 

 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

1.Iestādes vadītājs sadarbojas un ir iniciators sarunās ar 

Dibinātāju, pierāda skolas attīstībā ieguldāmo infrastruktūras un 

materiālo resursu nepieciešamību. 

2.Vadītājs plāno un vada iestādi saskaņā ar Dibinātāja 

izvirzītajiem mērķiem.  

 

Iestādes vadītājs izrāda iniciatīvu un aktīvi sadarbojas ar valsts 

organizācijām un  vietējajiem uzņēmējiem, sabiedriskajām 

organizācijām. 

Skolas teritorijā iekārtots diska golfa laukums, audēju darbnīca,  

bērnu rotaļu laukums. Izveidojusies abpusēji izdevīga sadarbība 

ar Birzgales Mūzikas skolu, Ogres Mākslas skolas Ķeguma filiāli, 

Futbola klubu “FK 33” u.c. 

Turpināt meklēt sadarbības partnerus darba tirgum aktuālu un praktisku 

iemaņu iedzīvināšanai mācību procesā un   līdzekļu piesaistei skolas 

materiāltehniskās bāzes tālākai uzlabošanai. 

Vadītājs deleģē atbildību Metodiskajai padomei, Metodiskajām 

komisijām savstarpējās pieredzes apmaiņas organizēšanā. Ir 

uzsākta metodiskās bāzes veidošana mākonī. 

 

Vadītājam ir cieša sadarbība ar vecākiem Skolas padomē, vecāku 

pilnsapulcēs un elektroniskajā saziņā. Skolas administrācijas 

pārstāvji piedalījās 44 klašu vecāku sapulcēs. Vadītāju raksturo 

Saglabāt Skolas padomes aktivitāti arī attālinātā mācību procesa laikā, 

skaidrojot nepieciešamību ievērot vienotas prasības un skolā izstrādātos 

trīspusējās sadarbības noteikumus. 
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prasme atrast kompromisu un pareizāko ceļu problēmas 

risināšanai. 

Skolas Padomes sastāvā ir vecāki ar dažādu profesionālo pieredzi, 

skatījumu, kas bagātina skolas attīstības iespējas.  

Reizi mēnesī vadītājs tiekas ar Skolēnu padomes pārstāvi, 

uzklausa un atbalsta jauniešu organizētajās akcijas: “Iedegsim 

sauli Ķegumā!”, “Paēdušam Ķeguma novadam” u.c. 

Palīdzēt Skolēnu padomei pēc Covid-19 mājsēdes atjaunot sociālo 

aktivitāti, iesaistot tajā arī citus skolēnus. 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem ir normatīvajos aktos noteiktā nepieciešamā 

izglītība.  

Pilnveidot pedagogu profesionālās pilnveides plānu. 

95% pedagogu ir augstākā izglītība, 5% pedagogu studē 

pedagoģiskajās programmās. 22% ir ieguvuši maģistra grādu. 

 

Mācību plānā noteikto mācību priekšmetu mācīšanas un mācību 

procesa nepārtrauktības nodrošināšana. 

Mazināt pedagogu profesionālā izdegšanas riska faktorus. 

Iestādē notiek regulāra sava darba pašvērtēšana, savstarpēja 

mācību stundu vērošana un izglītojamo mācību sasniegumu un 

dinamikas analīze. 

Motivēt pedagogus pieteikties uz profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanu, kas īpaši mazinājies attālinātā mācību procesa laikā. 

 

 

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

 

4.1. No 2018./ 2019. - 2020./2021.māc.g. tika realizēts Erasmus+ skolu partnerības projekts “Develpoing Competences, Developing Europe” 

(DE.CO.D.E.). Esot šī projekta koordinatoriem, skola sadarbojās ar partneriem no Itālijas, Portugāles, Lietuvas un Grieķijas. Projekta 

laikā skolēni un skolotāji pilnveidoja digitālās, matemātiskās un valodas kompetences. Projektā iesaistītajiem skolēniem īpaši uzlabojās 

angļu valodas un komunikācijas prasmes, savukārt skolotājiem uzlabotas digitālās prasmes, un par projekta līdzekļiem iegādātā tehnika 

palīdzēja veiksmīgi realizēt attālināto mācīšanu. 
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4.2. Tika realizēta Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma “Award”, kuras laikā vairāki skolēni realizēja 

izvirzītos uzdevumus un devās piedzīvojumu ceļojumā. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

5.1. Šādi līgumi 2020./2021.m.g. nav noslēgti. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Audzināšanas prioritātes  trijiem gadiem definētas Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Audzināšanas programmā 2017. – 

2020. gadam. 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Pilsoniskās līdzdalības 

veicināšana, gatavojoties 

Latvijas valsts simtgadei 

Atbildības  kā kolektīvas un 

sabiedriskas vērtības 

attīstīšana skolēnos 

Skolēnu pašnovērtējuma 

veidošana un personības 

izaugsme 

 

Prioritātes ir skolēncentrētas, tendētas uz personības veidošanos un tikumu izkopšanu. Skolēni rada un ģenerē idejas, tās apspriež 

un realizē sadarbībā ar Skolas padomi, Skolēnu padomi, administrāciju un pedagogiem. Tiek izkopta prasme darīt (Gaismas ceļš  

“Iedegsim sauli Ķegumā!”, Miķeļdienas tirdziņš, Olimpiskā diena u.c.). 

 

6.2. Audzināšanas prioritāšu ieviešana: 

 

Klašu darba plāni, ieraksti skolvadības sistēmā E-klase, audzināšanas darba izvērtējums mācību gada beigās un skolas mājas lapā 

publicētie materiāli apliecina skolā notikušos  būtiskos  pasākumus klātienē (Zinību diena, Olimpiskā diena, Miķeļu dienas tirdziņš, 

Gaismas ceļš “Iedegsim sauli Ķegumā”), 18 klašu mācību ekskursijas, 1 vecāku kopsapulce un daudzi klasi vienojošie pasākumi. 

Mācību stundu ieraksti E-klasē norāda uz mācību un audzināšanas darba integrēšanu mācību priekšmetus stundās (64%). Attālinātās 

mācīšanās laikā audzināšanas darba svarīgākais uzdevums bija sekot līdzi un palīdzēt realizēt attālināto mācību procesu, kliedēt 

psiholoģisko spriedzi, padziļināti sadarboties ar vecākiem un uzturēt spēkā definētās prioritātes un vērtības. Nozīmīgāko svētku 

laikā tika radīti audiovideo sveicieni (Valsts svētkos, Ziemassvētkos, Lieldienās, Ģimenes dienā), tika izmantoti 4 projekta “Latvijas 

skolas soma” pakalpojumi integrēšanai mācību stundās digitālā formātā. 
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7. Citi sasniegumi 

 

7.1.  Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, 

specifisko).  

2020./2021.m.g. 10.klases skolniece ieguva III pakāpi Valsts bioloģijas olimpiādē. Reģionālajās olimpiādēs iegūtas 

divas 2. un viena 3.vieta angļu valodas olimpiādē 7.klasēm. Matemātikas konkursā “Ķengurs” iegūtas divas 1.vietas un 

divas 3.vietas. Starpnovadu olimpiādēs skolēni ieguvuši godalgotas vietas fizikas, bioloģijas, angļu valodas, latviešu 

valodas un literatūras olimpiādēs. 

7.2.  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.  

Izvērtējot centralizēto eksāmenu rezultātus pēdējo trīs gadu laikā, secinām, ka skolēnu rezultāti visos centralizētajos eksāmenos ir 

bijuši augstāki, nekā vidējie vērtējumi valstī (skat. diagrammu).  

  
 

Izņēmums ir centralizētā eksāmena rezultāti matemātikā 2020./2021.m.g., kas varētu būt saistīts ar ilgstošo mācīšanos attālināti. 

Lai gan augstāki par valsts vidējajiem rādītajiem, nedaudz samazinājies vidējais vērtējums latviešu valodā, savukārt angļu valodā 

tas palicis stabils. 2020./2021.m.g. 9. klašu skolēniem valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi nenotika. 
 


