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Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

Ikšķiles vidusskola (turpmāk – Skola) ir Ikšķiles novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 

dibināta izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības, speciālās un vispārējās vidējās izglītības 

programmas. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās 

izglītības likums, citi izglītības iestāžu darbību reglamentējošie normatīvie akti, kā arī Skolas 

iekšējie normatīvie akti. 

Skolas pirmsākumi meklējami 1864. gadā, kad Elkšņu kroga ēkā ierīkoja pagasta skolu. 

Skolas saimnieciskajā attīstībā iezīmējas vairāki posmi, kuros liela loma ir bijusi Pašvaldības 

finansiālajiem ieguldījumiem: 

1. 1966. gadā Ikšķiles centrā atklāja astoņgadīgo skolu, kuru vēlāk pārveidoja par 

deviņgadīgo skolu, 

2. 1990. gadā Skolai uzbūvēja piebūvi un atvēra vidusskolas klases, 

3. 2002. gadā uzbūvēja sporta kompleksu ar sporta zāli un palīgtelpām, 

4. 2008. gadā uzbūvēja vēl vienu Skolas piebūvi, 

5. 2011. gada rudenī pie skolas izveidoja modernu sporta stadionu, 

6. 2016. gada rudenī veica visas Skolas ēkas renovācija (apkure, ventilācija, fasāde, 

ēdināšanas korpuss) un uzsāka būvēt jaunu sākumskolas korpusu, kurā varēs mācīties 

500 sākumskolas skolēni. 

7. 2018. gada 1. septembrī tika atklāts Skolas jaunais sākumskolas korpuss: ar 

16 mūsdienīgi aprīkotām mācību telpām, skolotāju sagataves telpām, konferenču un 

trenažieru zālēm, ar plašu garderobi Skolas pagrabstāvā, nodrošinot katram izglītojamam 

(turpmāk – skolēni) individuālu, slēdzamu skapīti. 

Skola īsteno trīs pamatizglītības, divas speciālās pamatizglītības un divas vispārējās vidējās 

izglītības programmas. 

Skola kalpo Ikšķiles novada iedzīvotāju vajadzībām. Skolēnus sākumskolā un pamatskolā 

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

izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās 

un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” un Ikšķiles novada pašvaldības 26.11.2014. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2014 “Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Ikšķiles novada 

pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas, 

1. klasēs”. Skolēnu uzņemšana vidusskolas klasēs tiek organizēta atbilstoši Ikšķiles vidusskolas 

05.04.2017. iekšējiem noteikumiem Nr. 1-16/3 “Kārtība kādā uzņem izglītojamos Ikšķiles 

vidusskolas vispārējas vidējās izglītības programmas 10., 11., 12. klasēs”. 

Kopš 2015. gada skolēnu skaits Skolā ir nepārtraukti pieaudzis. Ikšķiles novada 

demogrāfiskās situācijas izpētes dati liecina, ka turpmākajos trīs gados skolēnu skaits turpinās 

pieaugt. 

1. attēls 

Skolēnu skaita dinamika no 2015./2016. māc. g. līdz 2019./2020. māc. g. 

 

828
905

975
1020

1067

2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020.
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2019./2020. māc. g. Ikšķiles vidusskolā mācības uzsāka 1067 izglītojamie (turpmāk – 

skolēni), kopā 43 klasēs. No tiem 968 jeb 92,4% ir Ikšķiles novada pašvaldības teritorijā dzīvojošie 

skolēni, bet 81 (7,6%) – citās pašvaldībās. 
Skola piedāvā plašu interešu izglītības klāstu. 2019./2020. māc. g. tika īstenotas 29 interešu 

izglītības programmas. No 2018./2019. māc. g. sākumskolas skolēniem ir iespēja apmeklēt 

koriģējošo vingrošanu. 

Skolas vadību īsteno direktors, divi direktora vietnieki izglītības jomā mācību jautājumos, 

viens direktora vietnieks izglītības jomā audzināšanas jautājumos, viens direktora vietnieks 

izglītības jomā informācijas nodrošinājuma un informātikas jautājumos un saimniecības vadītājs. 

Skolā strādā 85 pedagoģiskie darbinieki (turpmāk – skolotāji), kuru izglītība atbilst Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

2. attēls 

Pedagoģisko darbinieku dalījums pēc iegūtā izglītības līmeņa 

 

 
 

 

3. attēls 

Pedagoģisko darbinieku dalījums pēc vecuma redzams 

 
 

40

43

2

ar maģistra grādu ar augstāko pedagoģisko izglītību

iegūst augstāko izglītību
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16 16
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Lai veicinātu ikviena pedagoga nepārtrauktu profesionālo kompetenču pilnveidi un 

paaugstinātu pedagoga atbildību par mācību un audzināšanas darba rezultātiem, Ikšķiles 

vidusskolā ir izstrādāti iekšējie noteikumi pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai 

un izveidota vērtēšanas komisija. 

1.tabula 

Pedagogu profesionālās darbības novērtēšana 

 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 

1. kvalitātes pakāpe 3 2 3 

2. kvalitātes pakāpe 4 4 - 

3. kvalitātes pakāpe - - 1 

Kopā: 7 6 4 

 

Skolā darbojas 5 metodiskās komisijas – dabszinību un inžienierzinātņu, valodu un kultūras, 

sākumskolas, sociālās un pilsoniskās audzināšanas un matemātikas. Metodisko darbu Skolā 

organizē un vada Metodiskā padome (turpmāk – MP). 

Skolā strādā plašs atbalsta personāls: divi psihologi, viens speciālais pedagogs, divi 

logopēdi, divi sociālie pedagogi, 3 pedagogu palīgi un divi medicīnas darbinieki. Pedagoģiskais, 

psiholoģiskais un sociālais atbalsts tiek nodrošināts skolēniem, vecākiem un skolotājiem. 

Skolas bibliotēkas darbu nodrošina 2 bibliotekāres. 

Skolas saimniecisko darbību veic tehniskais personāls – kancelejas vadītāja, datorsistēmu 

tehniķis, santehniķis, elektriķis, tehniskais strādnieks, sētnieks, 2 skolas dežuranti, 11 apkopējas 

un 2 garderobistes. 

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

labiekārtotās un labi aprīkotās sporta zālēs un stadionā. 

Skolai ir savs ēdināšanas bloks, kurš tika pārbūvēts 2017. gada vasarā. Tas nodrošina 

ēdināšanu visiem skolēniem un darbiniekiem. 

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

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

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

cīņas “Lāčausis”, Lāpu gājiens, Latvijas Republikas proklamēšanas svētki, Adventes vainaga 

iedegšana, Baltais koncerts, labāko un centīgāko skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie direktora, 

Ziemassvētku balle, Barikāžu atceres pasākumi, “Vakars ar pašvaldību”, POP iela, Mātes dienas 

koncerts, Vecāku balle, Žetonu vakars ar 12. klašu skolēnu iestudētu izrādi, Pēdējais zvans, 

Mākslas dienas, Muzeju nakts skolā, Vecāku sporta dienas, olimpiāžu, konkursu un sacensību 

laureātu godināšana u.c. Skola labprāt iesaistās arī dažādos labdarības pasākumos. 

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

plānu un skolēnu mācību uzņēmumu, iesaistīties dažādos ES projektos. 

Iepriekšējā iestādes darbības vērtēšana notika 2015. gada aprīlī. Izglītības iestāde un 

izglītības programmas tika akreditētas uz 6 gadiem. 

Skolas darbība tiek finansēta no Pašvaldība līdzekļiem un Valsts budžeta mērķdotācijas 

skolotāju darba algām. 
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Izglītības iestādes mērķis un uzdevumi 

Ikšķiles vidusskolas vīzija – mūsdienīga un konkurētspējīga skola, kurā tiktu atbalstīta katra 

skolēna brīvas, atbildīgas personības veidošanās ar dzīves virzības izjūtu un vērtību izpratni, 

veicinot skolēnu gatavību izglītības turpināšanai. 

Ikšķiles vidusskolas vērtības – sadarbība, līdzatbildība, radošums, tradīcijas, labdarība, 

patriotisms un inovācijas. 

Ikšķiles vidusskolas pamatmērķis – veidot radošu un demokrātisku izglītības vidi, organizēt 

un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standarta un valsts vispārējās 

vidējās izglītības standarta noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu. 

Skolas uzdevumi: 

1. Nodrošināt 21. gadsimtam atbilstīgu mācību saturu, tā viengabalainību un integrāciju, 

sekmējot skolēnu zināšanu un prasmju pilnveidošanu. 

2. Īstenot izglītības saturu, kas orientēts uz sabiedrībā pieprasītām kompetencēm, 

inovācijām un veselīgu dzīvesveidu. 

3. Veicināt skolēnu vēlēšanos mācīties, garīgi un fiziski attīstīties, sagatavot skolēnus 

līdzdalībai dzīvē, lēmumu atbildīgai pieņemšanai demokrātiskā sabiedrībā, spējai 

uzņemties atbildību. 

4. Radīt skolēniem iespējas pieredzes iegūšanai un pašizteiksmei, rosināt skolēnu iztēli, 

attīstīt spēju neatkarīgi spriest un izteikt savu viedokli. 

5. Sadarboties ar skolēnu vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem), lai nodrošinātu obligātās 

pamatizglītības apguvi un uzlabotu informācijas apmaiņu visos izglītības posmos. 

6. Pilnveidot karjeras izglītību. 

7. Racionāli izmantot piešķirto finansējumu. 

 

Izglītības iestādes iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti 

Joma 

Mācību saturs 

Prioritātes: 

1. Pakāpeniski ieviest izglītības lietpratībā balstītu mācību saturu un 

pieeju. 

2. Vidusskolas mācību programmu izstrāde. 

3. Mācību procesa apguvē nodrošināt pēctecību. Metodisko līdzekļu 

izstrāde, pieredzes apmaiņa. 

 Rezultāti: 

1. Pedagogi turpina apzināti plānot mācību stundas, lai tajās tiktu ieļautas 

visas nepieciešamās daļas:  ierosināšana, apjēgšana, refleksija. 

2. Skola izveido un prezentē Ikšķiles vidusskolas vidējās izglītības 

piedāvājumu un 2 izvēļu grozus “Dabaszinātnes” un “Kultūras 

izpratne un pašizpausme mākslā”. 

3. Mācību gada sākumā, lai nodrošinātu pēctecību skolēnu pārejai no 4. 

klases un 5. klasi, tiek organizētas tikšanās ar atbalsta personālu, kur 

skolotāji iepazīstas ar tiem skolēniem, kam ir mācīšanās grūtības, 

apzinot skolēnu vajadzības un uzklausot ieteikumus. 

4. Sākumskolas posmā skolotāji veido metodisko darbu datubāzi 

koplietošanas vidē, kā arī strādā pie metodiskā kabineta izveides. 
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Joma 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Prioritātes: 

1. Mācību priekšmetu skolotāju savstarpējā sadarbība mērķtiecīgai 

mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidei. 

2. Starpdisciplināro mācību stundu plānošana, realizācija un analīze 

visos pamatskolas un vidusskolas posmos. 

3. Kvalitatīva formatīvā vērtēšana mācību stundās. 

4. Attīstīt skolēnu tekstpratību un pašvadīto mācīšanos, balstoties uz 

mācību priekšmetu skolotāju savstarpējo sadarbību. 

 Rezultāti: 

1. Visa mācību gada garumā, skolotāji veica savstarpējo stundu vērošanu 

un sniedza atgriezenisko saiti. 

2. Katru mēnesi notika “Skolotāju sadarbības grupas” tikšanās, kuras 

laikā pedagogi aktualizēja dažādas zināšanas un prasmes. 

3. 2019./2020. mācību gadā pedagogi ir realizējuši lielāka un mazāka 

mēroga starpdisciplinārās mācību stundas un aktivitātes. 

4. Notiek darbs pie formatīvās vērtēšanas pilnveidošanas. 

5. No šī gada 16.marta, kad skolās tika uzsāktas attālinātās mācības, 

īpaša uzmanība tika pievēsta skolēnu caurviju prasmes attīstīšanai 

pašvadītas mācīšanās veicināšanai. 

Joma 

Skolēnu 

sasniegumi 

Prioritātes: 
1. Skolēnu līdzatbildību mācību procesu norisē, izaugsmes dinamikas 

pilnveidošanā. 

2. Skolēni attīsta un pilnveido pētnieciskās darbības prasmes. 

3. Skolēni praktizē STEM iemaņas un prasmes tehniskā radošuma un 

eksaktās zinātnes priekšmetos. 

 Rezultāti: 

1. Skolā ir izstrādāta jauna skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas 

sniedz precīzāku skaidrojumu par skolēnu sasniegumu mērķiem un 

uzdevumiem, iekļaujot tajā arī skolēnu līdzatbildību par savu 

sniegumu. 

2. Skolēniem ir iespēja pilnveidot savas pētnieciskās prasmes dažādos 

mācību priekšmetos. Vidusskolas skolēni aizstāvēja Zinātniski 

pētnieciskos darbus. 

3. STEM prasmes tiek lietotas gan dabazinātņu priekšmetos un 

mājturības un tehnoloģijas mācoties. 

Joma 

Skolas resursi 

Prioritātes: 

1. Skolas materiāltehnisko resursu un iekārtu (t.sk. informācijas 

tehnoloģiju) atjaunošana un papildināšana. 

2. Pilnveidot darba sistēmu jauno pedagogu ienākšanai kolektīvā. 

3. Sekmēt pedagogu profesionālo kompetenču regulāru pilnveidi. 
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 Rezultāti: 

1. Skolā, koplietošanas telpās, tiks izvietoti informatīvi stendi, kas 

informē un veicina skolēnu līdzatbildību par savu sniegumu skolā, gan 

atgādina par atbildību ārpus tās. 

2. Ir pilnībā atjaunota skolas datorklase, to modernizējot un iekārtojot 

atbilstoši mūsdienīgām prasībām un ērtam darbam gan skolēniem, gan 

skolotājiem.  

3. Ir veikts novērtējums dažādām skolas klašu un koplietošanas telpām, 

kā rezultātā tika veikts kosmētiskais remonts (skolas otrā stāva 

koridors, vairākas klašu telpās, mainītas grīdas) 

4. Ir veikta skolotāju aptauja par nepieciešamajiem mācību materiāliem 

un nepieciešamajiem resursiem nākamajam mācību gadam, lai varētu 

nodrošināt kvalitatīvu un radošu mācību procesu. 

Joma 

Atbalsts 

skolēniem 

Prioritātes: 
1. Junior Achievement Latvija programmas īstenošana vidusskolas un 

pamatskolas posmās. 

2. Realizēt “Skolas soma” aktivitātes. 

3. Turpināt iesaistīties ESF programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās iestādēs 

īstenošanā”. 

4. Karjeras konsultācijas skolā. 

 Rezultāti: 

1. Tiek pilnveidoti un uzlaboti individuālie izglītības plāni skolēniem ar 

uzvedības vai mācīšanās traucējumiem. 

2. 10. un 11. klases skolēni piedalījās Junior Achievement Latvia 

organizētajā skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgū Cits Bazārs. 

3. Skola turpina piedalās projektā – programmā “Latvijas skolas soma”. 

4. Skolā darbojas karjeras konsultants, kurš plāno un organizē karjeras 

izglītības pasākumus, kas palīdz izglītojamiem iegūt plašākas 

zināšanas par turpmākās karjeras iespējām. 

5. Skolā darbojas skolotāju palīgi STEM jomas mācību priekšmetos. 

Joma 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Prioritātes: 
1. Veikt kvalitatīvu skolas darba analīzi. 

2. Plānot skolas darba turpmāko attīstību. 

Rezultāti: 

1. Mācību gada noslēgumā  skolotāji un skolēnu vecāki saņēma aptaujas 

anketas, kurās viņiem bija iespēja novērtēt skolu no dažādiem 

aspektiem un paust savu viedokli par skolas darbu un vidi. 

2. 2020. gada 27. augustā notika pedagoģiskā sēde, kuras ietvaros skolas 

pedagogi strādāja grupās pie skolas jaunā attīstības plāna 2021. – 

2023. izveides. 

Joma 

Skolas vide 

Prioritātes: 

1. Skolas tēla veidošana, radot sociāli labvēlīgu mikroklimatu un uz 

radošu domāšanu veicinošu iestādes fizisko vidi. 
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 Rezultāti: 

1. Skolai ir pozitīvs publiskais tēls gan vietējā sabiedrībā, gan valstī. 

2. Skolēnu līdzatbildības palielināšana skolas fiziskās vides saglabāšanā 

un pilnveidošanā  

 

Katra mācību gada noslēgumā tiek veikts skolas darbības pašnovērtējums prioritārajos 

virzienos, apzināti sasniegumi un tālākās attīstības vajadzības. 

  



 

10 

Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos 

kritērijos 

1. MĀCĪBU SATURS – iestādes īstenotās izglītības programmas 

Kritērijs “Mācību saturs” Ikšķiles vidusskolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “ ļoti labi”. 

Skola mācību procesu īsteno atbilstoši septiņām licencētām izglītības programmām (turpmāk – IP) 

(skat. pielikuma 1. tab.). 

Skolas īstenotās pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

programmas atbilst licencētajām izglītības programmām, to saturs atbilst attiecīgajai izglītības 

pakāpei un valsts noteiktajam izglītības standartam. 

Visas izglītības programmas Ikšķiles vidusskolā tiek realizētas latviešu valodā. 

Skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus, strādā pēc atbilstošām mācību priekšmetu 

programmām, kuru izvēli nosaka MK lēmums, atbalstu sniedz skolas administrācija. Mācību 

priekšmetu standartu īstenošanā 75% – 80% gadījumu tiek izvēlētas valsts piedāvātās 

paraugprogrammas. 

Ikšķiles vidusskola 2016. gadā izstrādāja un licencēja, 2016./2017. mācību gadā sāka īstenot 

pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) humanitārā un sociālā virziena programmu, 

pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programmu, vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu un vispārējās 

vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu. 

Programmu ietvaros iespējams apgūt jaunus, profesionāli un vispārizglītojoši orientētus, 

mācību priekšmetus – pētniecisko darbību 7. klasē, teātra mākslu 8. – 9. klasē, mehatroniku, 

tehnisko grafiku, prezentācijas prasmes un drāmas pamatus 10. – 12. klasē. Šajos mācību 

priekšmetos izglītības process tiek īstenots pēc skolotāju izstrādātām un skolēnu interesēm un 

vajadzībām piemērotām autorprogrammām, kuras ir izstrādājuši attiecīgo mācību priekšmetu 

skolotāji un kuras apstiprinātas MK. Skolotāju izstrādātie mācību priekšmetu standarti un 

programmas atbilst normatīvo aktu prasībām. Mācību priekšmetu programmu saturs ir vispusīgs, 

iekļauj starppriekšmetu saikni un akcentē skolēnu praktisko darbību. 

Atbilstoši mācību priekšmeta programmai katrā klašu grupā, skolotāji plāno mācību satura 

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

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

nepieciešamības gadījumā, plāns tiek koriģēts, paredzot mācību darba individualizāciju skolēniem 

ar mācību grūtībām. 

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

saturu. Par standartu realizācijas kvalitāti liecina skolēnu mācību rezultāti valsts pārbaudes darbos. 

Skolotāji sadarbojas mācību priekšmetu MK, apmeklē kursus un seminārus, dalās pieredzē, 

iesaistās dažādos projektos, vada un vēro atklātās stundas. 

Skolēniem un skolotājiem ir nodrošināta iespēja izmantot digitālos mācību līdzekļus un 

resursus - soma.lv, uzdevumi.lv, letonika.lv. 

MK vērtē izglītības programmas, izsaka priekšlikumus to īstenošanai un pilnveidošanai, 

izmantojot alternatīvo stundu iespējas, plāno tēmu sasaisti ar reālo dzīvi. Skolotāji ir informēti par 

visām ar izglītības programmu realizēšanu saistītajām aktivitātēm. 

Mācību procesa mazākai sadrumstalotībai mācību stundas vidusskolas klasēm un neliela 

daļa mācību stundas pamatskolas klasēm notiek pāros. 

Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts ar Skolas direktora rīkojumu un atbilst 

licencētajām programmām. Stundu saraksts ir izvietots pie ziņojumu dēļa, Skolas mājas lapā un e-

klasē. Ar stundu saraksta izmaiņām iespējams iepazīties Skolas mājas lapā un ekrānā pie Skolas 

ieejas. 

Skolēnu mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolas resursu robežās tiek 

īstenots atbalsts skolēniem ar mācīšanās grūtībām un / vai traucējumiem. 
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Skolotāji veic arī individuālo darbu, sniedzot skolēniem konsultācijas saskaņā ar 

konsultāciju grafiku, kurš tiek izstrādāts mācību gada sākumā un ir izvietots skolēniem un 

vecākiem pieejamā vietā pie ziņojumu dēļa un Skolas mājas lapā. 

Ārpusstundu nodarbības tiek īstenotas atbilstoši interešu izglītības nodarbību grafikam. 

Darbā ar skolēniem iesaistās atbalsta personāls – psihologs, sociālais pedagogs, speciālais 

pedagogs, logopēds. 

Katram mācību gadam klašu audzinātāji izstrādā audzināšanas darba plānus pēc skolas 

audzināšanas darba programmas, kas ir orientēta uz valstī un skolā noteiktajām vērtībām: 

patriotisms, tradīciju saglabāšana, radošums, sadarbība un līdzdalība. Audzināšanas darbā ir 

iekļauti arī skolas kultūrizglītojošie un pilsoniskās audzināšanas pasākumi. 

2019./2020. māc. g. Ikšķiles vidusskolā, sadarbībā ar Ikšķiles novada izglītības pārvaldi, tika 

organizētas starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādes angļu valodā un matemātikā. Tika 

organizētas tiešsaistes olimpiādes bioloģijā, fizikā, ģeogrāfijā, ekonomikā, vēsturē un latviešu 

valodā. Svešvalodu skolotāji, sadarbībā ar Skolas padomi, 2019./2020. māc. g. organizēja skolēnu 

dalību vairākos starptautiskos konkursus. Skolēnu sasniegumi olimpiādēs un konkursos ir 

vērtējami kā augsti. 

Plānojot skolas darbu, skolas vadība mācību gada beigās analizē skolotāju pašvērtējumus, 

pārrunā ar skolotājiem mācību gada laikā paveikto, sasniegto un nākamajā mācību gadā plānoto 

un nosaka Skolas prioritātes nākamajam mācību gadam. Regulāri tiek izskatīts un pilnveidots 

mācību līdzekļu un citu resursu nodrošinājums izglītības programmu īstenošanai. Katru gadu 

metodiskās komisijas izsaka priekšlikumus mācību materiālās bāzes uzlabošanai atbilstoši 21. gs. 

prasībām. 

Kritērija “Mācību saturs” stiprās puses Ikšķiles vidusskolā, noslēdzot 2019./2020. māc.g.: 

 Pilnveidotas pamatizglītības programmas ar padziļinātu pētnieciskās darbības apguvi. 

 Skolēniem ir iespējas saņemt konsultācijas un atbalstu neskaidro mācību jautājumu 

risināšanā. 

 Skolotājiem, kuri Skolas ietvaros ir vienīgie kāda mācību priekšmeta skolotāji, tika 

organizēta pieredzes apmaiņas platforma Latvijas starpskolu līmenī. 

 Skolotāji izmanto iespēju apmeklēt citas skolas, lai gūtu un dalītos pieredzē. 

 Skolas darba ciklogrammā ir atrasts laiks Skolas skolotāju iknedēļas tikšanās reizēm, kas 

veicina skolotāju savstarpējo sadarbību un starpdisciplinārās mācīšanās pieejas attīstību. 

Kritērija “Mācību saturs” turpmākās attīstības vajadzības ir: 

 Pilnveidot vispārējas vidējās izglītības programmu mācību saturu, ievērojot skolēnu 

intereses un pieprasījumu. 

 Pilnveidot mācību priekšmetu pasniegšanas metodes, pielietojot informācijas 

tehnoloģiju sniegtās iespējas. 

 

2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitāte tiek vērtēta atbilstoši MK 22.08.2017. 

noteikumiem Nr. 501 “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas 

kārtība” un Ikšķiles vidusskolas 13.09.2019. iekšējiem noteikumiem Nr. 1-16/8-2019 “Ikšķiles 

vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība”. Papildus tam 

pedagogu darba kvalitāte tiek vērtēta jaunā izglītības satura un mācīšanas pieejas kontekstā, 

vērojot pedagogu stundas un veicot skolēnu un vecāku aptaujas. 

No 2017./2018. māc. g. Skola iesaistījusies ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”. Projekta mērķis – veicināt individuālās mācību pieejas attīstību un 

ieviešanu, uzlabojot skolēnu kompetences un mācību sasniegumus. 

Kritērijs “Mācīšanas kvalitāte” Ikšķiles vidusskolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “labi”. 

To apliecina šādi fakti: 
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 Atbilstoši mācību stundu vērošanas rezultātiem 2019./2020. māc. g. secināms, ka katrā 

stundā ir noteikts mācīšanas un mācīšanās mērķis, skolotājs formulē sasniedzamo rezultātu un ir 

skolotāji, kas sasniedzamā rezultāta formulēšanā mēģina iesaistīt arī skolēnus. Stundas ir 

strukturētas, skolēni zina un saprot, kas un kāpēc ir jādara, kāda tam saistība ar iepriekš 

apgūto/darīto vai turpmāk plānoto. Lielākā daļa skolotāju izmanto daudzveidīgas mācību metodes 

– vizualizēšana, situācijas izpēte/analīze, problēmu risināšana, jautājumu sesija, eksperiments, 

kolāža, pētījums, laboratorijas darbs, alternatīvā nodarbība u.tml. un mācīšanās stratēģijas – t.sk, 

metakognitīvas, izziņas, sociālas un emocionālās, palīdzot skolēniem attīstīt mācīšanās prasmes. 

Vairums skolotāju izmanto daudzveidīgus mācību līdzekļus, tai skaitā, arī digitālos un nereti 

skolotāji izstrādā paši savus mācību līdzekļus. 

 No vecāku aptaujām, kas veiktas 2019. gada maijā ar mērķi iegūt vecāku redzējumu par 

mācību procesu, skolas fizisko un emocionālo vidi u.c. jautājumiem, stiprinot skolas un vecāku 

sadarbību bērnu izglītošanā, izriet, ka 73% vecāku izglītības kvalitāte Ikšķiles vidusskolā 

“apmierina” vai “ļoti apmierina” un 74,6% vecāku mūsu skolu “jā, noteikti” vai “drīzāk jā” ieteiktu 

citiem vecākiem. Tāpat 2/3 vecāku skolas organizēto attālināto mācību procesu ir novērtējuši 

amplitūdā no “labi” līdz “ļoti labi”. 

 Analizējot skolas izvirzīto prioritāti 2019./2020. māc.g. – mācību priekšmetu skolotāju 

savstarpējā sadarbība mērķtiecīgai mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidei un pilnveidotā 

mācību satura ieviešanai – pedagogi ir piedalījušies profesionālās pilnveides semināros un 

konferencēs par pilnveidotā satura ieviešanu, iesaistījušies skolotāju sadarbības grupas, kas 

klātienes mācību periodā tikās katru mēnesi, darbā, vērojuši viens otra stundas pēc tam sniedzot 

atgriezenisko saiti, skatījušies tiešsaistes vebinārus. Pedagogu aptaujā, kas veikta 2019. gada maijā 

ar mērķi saprast, kā skolas vadība var vislabāk atbalstīt pedagogus darbā un profesionālajā 

izaugsmē, gūstot pedagogu skatījumu par procesiem skolā, redzams, ka lielākā daļa pedagogu 

regulāri pārrunā ar kolēģiem labākās mācīšanas metodes – “reizi nedēļā vai biežāk” 68,5%, “reizi 

mēnesī” 22,2%, kā arī nebaidās lūgt palīdzību citiem skolotājiem – “reizi nedēļā vai biežāk” 

40,7%, “reizi mēnesī” 50%. Četri skolas pedagogi, kas skolā ir sava priekšmeta vienīgi pedagogi 

(dabaszinības, fizika, ķīmija, ģeogrāfija) piedalījās mūsu skolas iniciētā un organizētā starpskolu 

sadarbības un pieredzes apmaiņas projektā, vadot stundas citas skolas skolēniem, vērojot kolēģu 

vadītās stundas un pēc tam tās pārrunājot. 

Kritērija “Mācīšanas kvalitāte” stiprās puses Ikšķiles vidusskolā, noslēdzot 

2019./2020. māc.g.: 

 Skolotāji pārzina savu jomu, savas jomas un pedagoģijas aktualitātes, mērķtiecīgi plāno 

savu darbu, apgūst un izmanto IT, pilnveido savas darba metodes un ir atvērti inovācijām. 

 Skolā tiek organizēts mērķtiecīgs metodiskais darbs pedagogu profesionālās kapacitātes 

un mācīšanas kvalitātes pilnveidošanai. 

 Lielākā daļa mūsu skolas skolotāju savā domāšanā un rīcībā ir elastīgi, spēj salīdzinoši 

ātri pielāgoties jauniem apstākļiem un mainīt savu rīcību atbilstoši ieteikumiem – to pierāda 

2020. g. aprīļa sākumā skolēnu un vecāku aptauju, kuru mērķis bija noteikt attālinātās mācību 

uzsākšanas veiksmes un izaicinājumus, un 2020.g. maijā veiktās vecāku aptaujas datu 

savstarpējais salīdzinājums. 

 Skolas atbalsta personāls jēgpilni iesaistās mācību darba efektivitātes paaugstināšanā. 

Kritērija “Mācīšanas kvalitāte” turpmākās attīstības vajadzības ir: 

 Turpināt darbu pie pedagogu profesionālās izaugsmes un izpratnes par pilnveidotā 

mācību procesa īstenošanu, palielinot pedagogu savstarpējo mācību stundu vērošanu līdz divām 

vērotām mācību stundām semestrī katram pedagogam. 

 Izkopt pedagogu vienotu izpratni par turpmāk pilnveidojamajiem mācību un 

audzināšanas darba kritērijiem. 
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2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Kritērijs “Mācīšanās kvalitāte” Ikšķiles vidusskolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “labi”. 

To pamato šādi fakti: 

 Skolēnu mācību sasniegumu un kavējumu uzskaitei tiek izmantota skolvadības sistēma 

“E-klase” (turpmāk – e-klase), kas ir arī oficiālais saziņas līdzeklis starp skolu, skolēnu un skolēna 

likumiskajiem pārstāvjiem. E-klases žurnālu pārbaudes atklāj, ka gandrīz vienmēr skolotāji 

ierakstus e-klases žurnālos veic laicīgi un kvalitatīvi. E-klasi par visērtāko informācijas no skolas 

saņemšanas veidu atzinuši 85,1% vecāku (2020.g. maija aptaujas dati). 

 No skolēnu mācību stundu kavējumu statistikas analīzes izriet, ka kopumā skolas darbs 

neattaisnotu mācību stundu kavējumu novēršanā ir rezultatīvs, jo pamatskolā 20 vai vairāk par 

20 neattaisnoti kavētām stundām ir 37 skolēniem no 545 (6,79%) un vidusskolā 10 skolēniem no 

51 (19,61%). Primāri skolēnu kavējumu analīzi veic klases audzinātājs. To veic arī sociālais 

pedagogs, veicot pārrunas ar skolēnu, ja neattaisnoti kavēto stundu skaits tuvojas 20 un situācijas 

risināšanā iesaistot skolēna likumiskos pārstāvjus, ja tas ir lielāks par 20. Ja atbalsta personāla 

sadarbībā ar skolēnu un viņa ģimeni neattaisnotie kavējumi netiek novērsti, situācijas risināšanā 

tiek iesaistītas ārpusskolas institūcijas. Pašvaldība par skolēnu neattaisnotajiem mācību stundu 

kavējumiem tiek informēta Valsts izglītības informācijas sistēmā. 

 Mācību stundu vērojumi liecina, ka, izvērtējot mācību stundas sasniedzamo rezultātu, 

skolēni mācās plānot savu tālāko darbību un rīcības soļus. Skolēni prot strādāt grupās, palīdzēt 

citam mācību procesā, labprāt iesaistās kopīgos projektos. Lielākoties skolotāji prot veidot 

pozitīvas, uz sadarbību vērstas un cieņpilnas savstarpējās attiecības ar skolēniem, motivēt viņus 

mērķtiecīgam darbam. 

 Analizējot skolēnu mācību sasniegumu dinamiku un individuālo un grupu nodarbību 

apmeklējumu redzams, ka lielākā daļa skolēnu aktīvi iesaistās mācību procesā, tomēr ne visi 

skolēni pietiekami izmanto piedāvātās konsultācijas un papildus nodarbības mācību vielas 

apguvei. Skolas atbalsta komanda iegulda lielu darbu, veicot izpētes un sniedzot rekomendācijas 

skolotājiem un vecākiem skolēnu spēju attīstīšanai, kopā ar mācību priekšmetu skolotājiem un 

klašu audzinātājiem veidojot un īstenojot individuālos izglītības plānus. 

Kritērija “Mācīšanās kvalitāte” stiprās puses Ikšķiles vidusskolā, noslēdzot 

2019./2020. māc.g.: 

 Skolā ir labi funkcionējoša kārtība skolēnu neattaisnotu kavējumu novēršanai. 

 Skolā ir pieejamas dažāda profila fakultatīvās nodarbības, interešu izglītības pulciņi, 

mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, kas ne tikai veicina skolēnu piederības sajūtu skolai un 

labsajūtu skolā, bet arī pozitīvi ietekmē skolēnu mācīšanās motivāciju, attīsta un sekmē skolēnu 

radošumu, individuālās spējas un talantus. 

Kritērija “Mācīšanās kvalitāte” turpmākās attīstības vajadzības: 

 Ieviest praksi, ka katra rakstveida pārbaudes darba vērtēšanas kritērijos tiek iekļauti 

kritēriji “darba izpildes kultūra” un “uzdevuma atslēgas vārda izcelšana” ar mērķi uzlabot skolēnu 

rakstu darbu kultūru un tekstpratību. 

 Attīstīt skolēnu līdzatbildību par iesaistīšanos mācību darbā, mācīšanās rezultātiem un 

piedāvāto resursu un atbalsta izmantošanā. 

 Pilnveidot skolēnu pašvadītas mācīšanās, darba ar dažādiem informācijas avotiem un 

digitālo rīku izmantošanas prasmes mācību procesā prasmes. 

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Kritērijs “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” Ikšķiles vidusskolā tiek īstenots 

atbilstoši vērtējumam “labi”. 

Skolēnu mācību sasniegumu uzskaitei tiek izmantots e-klases žurnāls. Tas sniedz plašas 

iespējas atsevišķa skolēna vai klases mācību sasniegumu vērtējumu kvalitatīvai un kvantitatīvai 

analīzei. 1. – 4. klasēs saziņai ar vecākiem tiek izmantotas arī skolēnu dienasgrāmatas un ikmēneša 
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sekmju izraksti. Skolā ir noteikta kārtība skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai, uzskaitei un 

analīzei. 

Skolēnu vecāki ar skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības galvenajiem principiem 

(Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība ir pieejama skolas mājas lapā), MK noteikumiem Nr. 591 

“Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības 

iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz 

nākamo klasi” tiek iepazīstināti klases vecāku sapulcē mācību gada sākumā. Ar valsts pārbaudes 

darbu grafiku un to norises kārtību 3., 6., 9. un 12. klašu skolēni un viņu vecāki tiek iepazīstināti 

mācību gada sākumā. 

Skolotāji regulāri un kompetenti vērtē skolēnu mācību darbu, ievērojot valstī un Skolā 

noteiktos vērtēšanas principus un kārtību. Vērtēšanas metodes un formas atbilst skolēnu vecumam 

un mācību priekšmeta specifikai. 

Pedagogi uzskaita skolēnu vērtējumus Skolas noteiktajā kārtībā. Vērtēšanas kārtības un 

vērtējumu uzskaites kārtības ievērošanu regulāri kontrolē direktora vietnieki mācību darbā, 

pārbaudot e-klases žurnālus un par pārbaudes rezultātiem veicot attiecīgu ierakstu. Pārbaudes rāda, 

ka pārsvarā skolotāji regulāri un savlaicīgi veic ierakstus e-klases žurnālos un dienasgrāmatās. Ja 

nepieciešams, ar skolotāju notiek individuālas sarunas par vērtēšanu un / vai ierakstiem e-klases 

žurnālā. 

Skolēnu rīcība liecina, ka viņi zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības, vērtēšanas 

kārtību un formas, kā arī vērtējuma uzlabošanas iespējas, visos mācību priekšmetos. Gadījumos, 

kad skolēnam vai vecākam rodas neskaidrības par vērtēšanas kārtību, viņš vienmēr var saņemt 

skaidrojumu gan no priekšmeta skolotāja, gan direktora vietnieka mācību darbā. 

Skolotāji līdz kārtējā mēneša 25. datumam veic ierakstus un korekcijas direktora vietnieka 

izglītības jomā elektroniski sagatavotajā pārbaudes darbu grafikā. Tādējādi Skolai ir iespēja 

pārliecināties, ka skolēnu mācību slodze ir vienmērīga, un skolēnam ir iespēja plānot savu mācību 

darbu un laicīgi gatavoties pārbaudes darbiem. Grafika ierakstu precizitāti un atbilstību valstī un 

Skolā noteiktajai kārtībai kontrolē direktora vietnieks izglītības jomā mācību darbā. Pirms 

pārbaudes darba skolēni tiek iepazīstināti ar pārbaudes darba mērķi, uzdevumiem un vērtēšanas 

kritērijiem. Summatīvās vērtēšanas pārbaudes darbu grafiks ir pieejams Skolas mājaslapā 

(www.ikskilesvidusskola.lv). Pirms katra summatīvā pārbaudes darba, skolēna darbs tiek vērtēts 

formatīvi, lai diagnosticētu skolēnu gatavību attiecīgās tēmas / prasmes noslēguma pārbaudes 

darbam. 

Skolotāji, analizējot skolēnu sasniegumus, veido pārbaudes darbu rezultātu pārskatu 

e-klasē, veic kļūdu analīzi, secina, kuri uzdevumi sagādājuši grūtības, plāno tālāko darbību mācību 

procesa pilnveidei. Skola apkopo informāciju par skolēnu mācību sasniegumiem, analizē to, 

secinājumus un izvirzītos uzdevumus izmanto mācību procesa pilnveidei. Arvien biežāk, vērtējot 

skolēnu darbus, skolotāji ņem vērā skolēnu pašvērtējumu vai citu skolēnu vērtējumu, tādējādi 

attīstot skolēnu pašvērtēšanas un citu vērtēšanas prasmes un radot dziļāku izpratni par vērtējuma 

saistību ar ieguldīto darbu un apgūtajām prasmēm. 

Vecāki ar bērna mācību sasniegumiem tiek iepazīstināti ar starpliecību pirms rudens un 

pavasara brīvdienām un semestra noslēgumā – ar liecību. 

Skolas atbalsta personāls un vadība kopā ar klases audzinātāju pēc vajadzības individuāli 

tiekas ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, neattaisnoti mācību kavējumi vai iekšējās 

kārtības noteikumu pārkāpumi, un / vai šo skolēnu vecākiem. Pēc nepieciešamības ar skolēnu 

vecākiem tiek pārrunāti ar bērna izaugsmes iespējām, vecāku un bērnu tiesībām un pienākumiem 

saistīti jautājumi. 

Kritērija “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” stiprās puses Ikšķiles vidusskolā, 

noslēdzot 2019./2020. māc.g.: 

 E-klases iespējas nodrošina tūlītēju skola – skolēns – vecāks informācijas apmaiņu. 

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

prasmju un iemaņu vērtēšana ir objektīva un atbilstīga. 
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Kritērija “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” turpmākās attīstības vajadzības ir: 

 Turpināt pilnveidot skolotāju precizitāti skolēnu mācību sasniegumu kārtības ievērošanā. 

 Katram mācību priekšmeta skolotājam izstrādāt mācību priekšmeta sasniedzamo rezultātu 

vērtēšanas kritērijus, pamatojoties uz Skolas iekšējiem noteikumiem “Izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība”. 

 Nostiprināt visu izglītības procesā iesaistīto pušu izpratni par skolas jauno (spēkā no 

01.09.2020.) skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un pārraudzīt tās īstenošanu 

skolas ikdienā.  

 

3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Kritērijs “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” Ikšķiles vidusskolā tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam “labi”. 

Skolēnu ikdienas mācību darba sasniegumi tiek analizēti nepārtraukti – gan pēc kārtējiem 

summatīvajiem pārbaudes darbiem, gan starpvērtējuma, gan semestra un mācību gada noslēguma 

vērtējumu izlikšanas. Skolēnu ikdienas darba sasniegumu analīze tiek izmantota turpmāko darbību 

noteikšanai atsevišķos mācību priekšmetos vai klasēs, nepieciešamības gadījumā atkārtojot mācīto 

vai veicot korekcijas priekšmeta tematiskajā plānā.  

Mācību stundu vērošana liecina, ka mācību process ir veidots profesionāli. 80% no 

vērotajām stundām ir 3 stundas daļas – aktualizācija, apjēgšana un refleksija. Mācību stundas 

mērķi / sasniedzamais rezultāts ir skaidri definēts 85% no vērotajām stundām. Attīstoša 

atgriezeniskā saite tiek sniegta 50% no vērotajām stundām. Mācību un audzināšanas process tiek 

pielāgots izglītojamo spējām, vajadzībām un interesēm 90% no vērotajām stundām. Pedagogi 

prasmīgi izmanto daudzveidīgas mācīšanas metodes, mācību darba organizatoriskās formas, 

mācību līdzekļus un veido labvēlīgu emocionālo vidi. Prioritāte ir savstarpējā sadarbība – darbs 

sadarbības grupās, metodiskajā komisijā, savstarpēju stundu veidošana un vadīšana, stundu 

vērošana. 

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

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

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

tiesības uzlabot pārbaudes darbu vērtējumu. 

1. – 4. klases 

1. – 4. klasēs mācās 470 skolēni, no tiem 2 izglītojamie ar speciālās pamatizglītības 

programmas ar garīgās attīstības traucējumiem un 8 izglītojamie ar speciālās pamatizglītības 

programmas ar mācīšanās traucējumiem. 2. – 4. klasēs mācās 349 skolēni no tiem 60 skolēni 

beidza mācību gadu ar augstiem mācību sasniegumiem. 1. klasēs mācās 121 skolēns, tai skaitā 

2 skolēni speciālās izglītības programmā, 70 skolēniem ir augsti mācību sasniegumi. Mācību gada 

noslēgumā sākumskolā nebija neviens skolēns ar vērtējumu zemāk par četrām ballēm vai 

nepietiekamu aprakstošo vērtējumu. Izvērtējot mācību sasniegumu attīstības dinamiku, varam 

secināt, ka izvirzītie uzdevumi 2019./2020. mācību gadam, pedagogu un skolēnu ieguldītais darbs, 

sadarbība ir nesuši pozitīvu dinamiku skolēnu ikdienas sasniegumos. Mācību darba rezultātu 

analīzi 1. – 4. klasēs skatīt pielikuma 2. tabulā. 

 

5. – 9. klase 

Pēkšņais attālināto mācību process, īpaši apgrūtināja darbu ar skolēniem ar zemu mācību 

motivāciju un/vai mācību grūtībām, kas, neskatoties ne uz klašu audzinātāju lielo iesaisti 

komunikācijā ar skolēniem un viņu ģimenēm, ne uz mācību priekšmetu skolotāju centiem gan rast 

individuālu pieeju mācību procesā, gan sniegt individuālas konsultācijas, kopumā palielināja 

skolēnu, kuriem noteikts pagarinātais mācību gads vairākos mācību priekšmetos, skaitu 

pamatskolas 5. – 9. klašu posmā. Pagarinātais mācību gads 2019./2020. māc. g. tika noteikts 32 
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no 545 skolēniem (5,87%) (sk. zemāk 2. tab.), no tiem, 16 skolēniem (50%) pēcpārbaudījums ir 

noteikts 1 mācību priekšmetā (sk. 3. tab.). 

 2. tabula   3. tabula 

Klase 
Skolēnu, kuriem noteikti 

pēcpārbaudījumi, skaits 
 Pēcpārbaudījumu skaits Skolēnu skaits 

5. kl. 1  1 māc. priekšmetā 16 

6. kl. 15  2 māc. priekšmetos 4 

7. kl. 4  3 māc. priekšmetos 1 

8. kl. 6  4 māc. priekšmetos 5 

9. kl. 6  6 māc. priekšmetos 3 

   7 māc. priekšmetos 1 

   10 māc. priekšmetos 1 

   12 māc. priekšmetos 1 

 

Katras klases ikdienas mācību darba sasniegumi tiek analizēti iepriekšējā mācību gada 

mācību sasniegumu kontekstā. Izvērsta 5. – 9. klašu skolēnu mācību darba statistiskā analīze tiek 

veikta direktora vietnieces izglītības jomā 5. – 12.klasēm 2019./2020. mācību gada darba atskaitē. 

 

10. – 12. klases 

Attālinātā mācību procesa radītā distance starp skolotājiem un skolēniem ar zemu mācību 

motivāciju ir par iemeslu pagarinātā mācību gada noteikšanai 3 vidusskolēniem (5,88%) no 51 (sk. 

zemāk 4. tab.), visiem vidusskolēniem pēcpārbaudījums tika noteikts 3 mācību priekšmetos. 

 4. tabula   5. tabula 

Klase 
Skolēnu, kuriem noteikti 

pēcpārbaudījumi, skaits 
 Pēcpārbaudījumu skaits Skolēnu skaits 

10. kl. 2  3 māc. priekšmetos 3 

11. kl. 1    

 

Visās vidusskolas klasēs, katru klasi veido divas grupas – 1. vispārējās vidējās izglītības 

humanitārā un sociāla virziena grupa un 2. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību 

un tehnikas virziena grupa, tāpēc skolēnu sekmes tiek analizētas gan šo grupu pretstatījumā, gan 

salīdzinot tās ar iepriekšējā mācību gada sasniegumiem. Izvērsta 10. – 12. klašu skolēnu mācību 

darba statistiskā analīze pieejama direktora vietnieces izglītības jomā 5. – 12.klasēm 

2019./2020. mācību gada darba atskaitē. 

Kritērija “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” stiprās puses Ikšķiles vidusskolā, noslēdzot 

2019./2020. māc.g.: 

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

sasniegumus ikdienas mācību darbā. 

 Skolēniem ir pieejamas konsultācijas visos mācību priekšmetos viņiem pieejamā laikā. 

Kritērija “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” turpmākās attīstības vajadzības ir:  

 Rakstītprasmes pilnveidošana sākumskolas posmā. 

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

pārejā no 4. uz 5. klasi. 

 Turpināt iesaistīt atbalsta personālu skolēnu mācīšanās motivācijas stiprināšanai. 

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

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

 



 

17 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Kritērijs “Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos” Ikšķiles vidusskolā tiek īstenots 

atbilstoši vērtējumam “labi”. 

3. klašu diagnosticējošie darbi 

3. klašu diagnosticējošo darbu mērķis ir noskaidrot skolēnu pamatprasmju apguvi, atbilstoši 

valsts izglītības standarta un mācību priekšmetu standartu prasībām, beidzot 3. klasi, ar nolūku 

uzlabot skolēnu sasniegumus līdz mācību gada beigām. Diagnosticējošo darbu rezultātu 

izvērtēšana un turpmākā darba plānošana ir pamats skolēnu veiksmīgai sagatavošanai nākamajai 

izglītības pakāpei. 

Diagnosticējošo darbu rezultāti 3. klasēs matemātikā ir labi un latviešu valodā ļoti labi, 

salīdzinot ar vidējo procentuālo kopvērtējumu valstī. 2019./2020. m. g. matemātikā vidējais 

procentuālais rezultāts ir būtiski pazeminājies, salīdzinoši ar iepriekšējiem mācību gadiem un 

ņemot vērā ikdienas sasniegumus. Veicot analīzi, varam secināt, ka  arī valstī tas ir pazeminājies  

gandrīz par 20%, salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem. Tam par  iemeslu ir pārbaudes darbā 

iekļautie uzdevumi, to saturs, formulējums un vērtēšanas kritēriji. Pamatā visi uzdevumi prasīja 

pielietot loģisko domāšanu. Nebija iekļauti I līmeņa uzdevumi. Visi 30  uzdevumi bija II – IV 

līmenī, kur skolēnu uzmanība vienlaicīgi tiek fokusēta uz vairākiem aspektiem vai paplašinātu 

kopējo struktūru vai abstrakciju. Sākumskolā no 1. līdz 3. klasei skolēni galvenokārt tiek vingrināti 

pielietot savas zināšanas dažādu I – III līmeņa uzdevumu risināšanai, IV līmeņa uzdevumos, kas 

no kopējā darba apjoma sastādīja 27%, izpratne ir vispārināta un integrēta kopējā uzdevuma 

struktūrā, un balstīta uz loģisko domāšanu. Daļai skolēnu tā tikai vēl attīstās, līdz ar to šo 

uzdevumu izpilde sagādāja grūtības. Skolēni jauno kompetencēs balstīto pieeju pilnībā sāks apgūt 

tikai ar 2020./2021.mācību gadu. Ļoti labu rezultātu uzrādīja 21015611 programmas  izglītojamā– 

72,5%.  

4. attēls 

 
Valsts pārbaudes darbā latviešu valodā vidējais rezultāts ir audzis aptuveni par 6%. 

Gandarījums ir par rakstu daļu, kur vidējais rezultāts skolā salīdzinoši ar iepriekšējo mācību gadu 

ir audzis aptuveni par 17% un par 8% procentiem augstāks nekā valstī. Varam secināt, ka 

iepriekšējo gadu analīze, secinājumi,  izvirzītie uzdevumi ir bijuši produktīvi.  
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5. attēls 

 
Kritērijs “Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos” Ikšķiles vidusskolā tiek īstenots 

atbilstoši vērtējumam “labi”. Atbilstoši mūsu skolas skolēnu valsts pārbaudes darbu (turpmāk – 

VPD) rezultātu statistiskajai un mūsu skolas skolēnu rezultātu un valsts/citu dalījumu 

salīdzinošajai analīzei, kas pieejama direktora vietnieces izglītības jomā 5. – 12.klasēm 

2019./2020. māc. g. darba atskaitē, to apliecina šādi fakti: 

 6. klašu dabaszinību un latviešu valodas diagnosticējošajā darbā (turpmāk – DD) skolas 

vidējais rādītājs ir attiecīgi par 0,43% un 1,81% zemāks kā valsts vidējais rādītājs, bet matemātikas 

DD augstāks par 4,33%. Tāpat 6. klašu DD rezultāti dabaszinībās un latviešu valodā ir zemāki 

nekā iepriekšējā mācību gadā, bet matemātikā – augstāki kā iepriekšējā mācību gadā. Tāpat ir 

vērojama tendence, jo īpaši dabaszinībās, ka VPD vērtējums ir jūtami zemāks kā mācību gada 

vērtējums. 

 Vidusskolas necentralizētajā ģeogrāfijas eksāmenā mūsu skolas skolēnu sniegums ir 

zemāks kā valsts vidējais rādītājs (-9,15%), informātikas eksāmenā – nedaudz augstāks kā valsts 

vidējais rādītājs (+1,17%), bet gada vērtējums salīdzinājumā ar VPD vērtējumu abos mācību 

priekšmetos ir vismaz par balli zemāks. 

 12. klašu skolēnu centralizēto eksāmenu rezultāti pēdējo 3 gadu laikā ir bijuši augstāki kā 

valsts vidējais rādītājs. Šajā mācību gadā tas ir – angļu valodā +8,66%, krievu valodā +8,55%, 

latviešu valodā +13,71%. Matemātikas centralizētā eksāmena rezultāti līdz šim bija nedaudz 

augstāki kā valsts vidējais rādītājs, bet šogad ir zemāks – -5,21%. Skolas valsts CE rezultāti 

svešvalodās tikai nedaudz atpaliek no ģimnāziju vidējā vērtējuma – angļu valodā -2,14%, krievu 

valodā -0,87%, bet latviešu valodas CE ir pat nedaudz augstāks (+0,35%) kā Latvijas ģimnāziju 

rādītājs. Arī 12. klašu skolēnu katra CE trīs augstākie rezultāti ir ļoti augstvērtīgi (skat. 6.tab.) 

6. tabula 

Angļu valoda  Krievu valoda  Latviešu valoda  Matemātika 

93  82  86  59 

92    85  50 

92    77  47 

91       

Kritērija “Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos” stiprās puses mūsu skolā 

2019./2020. māc. g. ir: 

 Vidusskolas angļu, krievu un latviešu valodas skolotāju profesionālā prasme un pieredze 

skolēnu veiksmīgai sagatavošanai valsts pārbaudījumiem vienlaikus ikdienas mācību darbu 
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organizējot tā, ka šie sasniegumi atspoguļojas arī skolēnu mācību gada ikdienas darba 

sasniegumos. 

 Lielākā daļa skolēnu valsts pārbaudes darbos iegūst optimālam vai augstam līmenim 

atbilstošu vērtējumu. 

Kritērija “Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos” mūsu skolas turpmākās attīstības 

vajadzības ir: 

 Kopā ar VPD mācību priekšmetu skolotājiem pārrunāt un izstrādāt rīcības stratēģiju 

veiksmīgai skolēnu zināšanu pārnesei no ikdienas mācību darba uz VPD, lai novērstu samērā lielo 

tendenci, ka gada vērtējums skolēniem ir pat vairākās balles zemāks kā VPD vērtējums, par ko 

liecina VPD rezultātu un mācību gada sasniegumu statistiskā analīze. 

 Metodisko komisiju ietvaros organizēt vidusskolas valodu skolotāju labās prakses 

nodošanu kolēģiem, turpmākai skolēnu veiksmīgai sagatavošanai valsts centralizētajiem 

pārbaudījumiem. 

 Strādāt pie skolēnu atbildīgākas attieksmes pret valsts pārbaudes darbiem, jo īpaši pret 

vidusskolas necentralizētajiem pārbaudījumiem. 

 

4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana 

(drošība un darba aizsardzība) 

Kritērijs “Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana” Ikšķiles vidusskolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “ ļoti labi”. 

Skolā ir izveidota spēcīga atbalsta personāla komanda – 2 psihologi, 1 speciālais pedagogs, 

2 logopēdi, 2 medicīnas māsas un 1 sociālais pedagogs. 

Skolā sistemātiski tiek apzinātas skolēnu pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās 

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

1., 5. un 7. klašu skolēnu adaptācijai nākamajā izglītība posmā. 

Skolas psihologi un sociālais pedagogs, atbilstoši savai kompetencei, konsultē un sniedz 

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

ar mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem vienotas atbalsta sistēmas izveidē 

atsevišķiem skolēniem. Lai veicinātu skolēnu ar mācīšanās grūtībām iekļaušanos izglītības 

procesā, atbalsta personāls sadarbībā ar skolotājiem izstrādā individuālos izglītības plānus, kuros 

tiek noteikti pedagoģiskie, sociālie un psiholoģiskie atbalsta veidi. Nepieciešamības gadījumā 

speciālisti sadarbojas ar Ikšķiles novada pedagoģiski medicīnisko komisiju un Valsts pedagoģiski 

medicīnisko komisiju. Atbalsta personāls ir izstrādājis kārtību, kā strādāt ar izglītojamajiem, 

kuriem mācību procesā piemērojami atbalsta pasākumi. 

Skolas medicīnas māsas kārto darbinieku un skolēnu medicīnas dokumentāciju, informē 

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

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

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

telpas, to stāvokli un izsaka priekšlikumus uzlabojumiem. Tāpat medicīnas māsa pārbauda arī 

skolas ēdnīcas piedāvāto pusdienu kvalitāti, īpašu uzmanību pievēršot speciālo diētu ēdienkares 

ievērošanai, kā arī uzrauga higiēnisko prasību ievērošanu ēdnīcā. Kopā ar audzinātājiem 

medmāsas plāno un vada nodarbības par profilakses, pirmās palīdzības un veselības jautājumiem, 

kā arī ir klāt skolas sporta pasākumos. 

Tāpat atbalsta personāls regulāri piedalās vecāku sapulcēs, klašu audzinātāju pasākumos, 

plāno nodarbības gan klašu kolektīviem, gan atsevišķiem skolēniem vai skolēnu grupām, kā arī 

sniedz individuālas konsultācijas visām izglītības procesā iesaistītajām pusēm. 

Skola popularizē veselīgu dzīvesveidu, organizē veselību veicinošus pasākumus – radošās 

darbnīcas, piemēram, izglītojošas nodarbības, sporta aktivitātes, piemēram, Olimpiskā diena u. 

tml. 2.a klase piedalās LOK projektā Sporto visa klase, arī ZZ Čempionāta sacensības ir ļoti 

populāras skolēnu vidū. 
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Skolā ir izstrādāti drošības noteikumi sporta un citiem pasākumiem, ekskursijām un 

alternatīvajām nodarbībām, rīcībai ekstremālās un nestandarta situācijās, ugunsdrošībai, 

elektrodrošībai, drošībai mācību priekšmetu kabinetos, piedaloties ceļu satiksmē un pirmās 

palīdzības sniegšanu, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un Darba drošības 

instrukcijas. Ar noteikumiem skolēni un darbinieki tiek iepazīstināti normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. Vecāki ar noteikumiem tiek iepazīstināti vecāku sapulcēs. Īpašos gadījumos vai 

aktualizējoties kādai riska situācijai, drošības jautājumu pārrunāšana ar skolēniem tiek organizēta 

arī klases audzinātāja stundās. Esošie skolas Iekšējās kārtības un drošības noteikumi tiek regulāri 

izvērtēti un pēc nepieciešamības pilnveidoti. Skolēniem un darbiniekiem ir pieejama informācija, 

kā nepieciešamības gadījumā sazināties ar operatīvajiem palīdzības dienestiem. 

Sadarbībā ar Reģionālo pašvaldības policiju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu 

Skolā regulāri notiek dažādi drošības pasākumi un mācības visām klašu grupām. 

Ņemot vērā, ka caur Ikšķili “iet” dzelzceļa līnija, sadarbībā ar Latvijas Dzelzceļu tiek 

organizētas Dzelzceļa drošības stundas 5. un 6. klašu skolēniem. 

Skola rūpējas par skolēnu drošību skolas telpās un tās teritorijā. Skolā ir ierīkota ugunsgrēka 

trauksmes signalizācija, balss apziņošanas sistēma un videonovērošana. Lai garantētu izglītojamo 

drošību mācību stundu laikā, tiek ierobežota izglītojamo iziešana ārpus skolas, ir noteikta kārtība, 

kādā skolēni var atstāt skolu pēkšņas saslimšanas vai citā īpašā gadījumā un kādā nepiederošas 

personas var iekļūt skolā – Skolas dežuranti reģistrē apmeklētājus un noskaidro viņu ierašanās 

mērķi. Skolas teritorijā katru dienu dežurē pašvaldības policists. 

Katrā stāvā ir izvietots evakuācijas plāns. Gan skolēniem, gan Skolas personālam tiek 

īstenotas praktiskās mācības rīcībai ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumā. 

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

tiesības (sadarbībā ar CSDD). 

Kritērija “Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana” stiprās puses Ikšķiles vidusskolā, noslēdzot 2019./2020. māc.g.: 

 Ir laba komunikācija starp skolotājiem un atbalsta komandas speciālistiem. Skolotāji tiek 

informēti par skolēnu specifiskajiem mācīšanās traucējumiem un saņem ieteikumus darbā ar 

tiem. 

 Skolā ir noteikta sistēma darbā ar skolēniem, kuriem mācību procesā piemērojami atbalsta 

pasākumi. 

 Ir ļoti laba sadarbība ar dažādām organizācijām skolēnu izglītošanā drošības un veselīga 

dzīvesveida jautājumos. 

 Ir laba sadarbība ar pašvaldības sociālo dienestu, bāriņtiesu un citām bērnu tiesības 

aizsargājošām institūcijām. 

Kritērija “Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana” turpmākās attīstības vajadzības ir:  

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

veltot arī vecāku līdzatbildības stiprināšanai. 

 Pilnveidot speciālo diētu ēdināšanas kontroles sistēmu, tās darbības regularitāti. 

 

4.2. Atbalsts personības veidošanā 

Kritērijs “Atbalsts personības veidošanā” Ikšķiles vidusskolā tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam “ ļoti labi”. 

Skolas pedagogu kolektīvs strādā, lai veicinātu izglītojamo personības izaugsmi, lai 

audzinātu atbildīgus, godprātīgus, dzīvei demokrātiskā sabiedrībā sagatavotus un tolerantus 

pilsoniskas sabiedrības locekļus. Skolā darbojas Skolas padome, kuru veido izglītojamo vecāki, 

skolotāji, skolēnu pašpārvalde, kurā darbojas 7. – 12. klašu skolēnu pārstāvji. Skolas padomes un 

Skolēnu pašpārvaldes darbība tiek īstenota atbilstoši izstrādātajiem reglamentiem. Katru gadu 

notiek Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas, pēc kurām tiek veidota Skolēnu pašpārvaldes 

valde. Skolēnu pašpārvalde ir liels atbalsts skolas pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Skolēnu 

pašpārvalde organizē Skolotāju dienas pasākumu, “Vakars ar pašvaldību”, Pozitīvo emociju dienu, 
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Akciju “Daudzināsim labo!” POP ielu, piedalās Valsts svētku pasākumu organizēšanā, 

Starptautiskajās Spēka vīru sacensībās “Lāčausis”, “Sporto ar mammu”, “Sporto ar tēti. 

Skolas darbs ir vērsts uz to, lai visiem izglītojamiem nodrošinātu vienādas izglītības 

iegūšanas iespējas, tādēļ skolotāji konsultācijas dala divās daļās – darbs ar talantīgiem bērniem un 

vispārējās konsultācijas. Šāda sistēma ļauj sniegt optimālu atbalstu talantīgo bērnu dalībai 

olimpiādēs, konkursos, projektos un skolēnu zinātniskajās konferencēs. 

Pašvaldībā ir izstrādāti iekšējie noteikumi “Par apbalvojumiem un stipendijām izglītības 

iestāžu izglītojamiem un pedagogiem”, atbilstoši kuriem skolotāju un skolēnu panākumi tiek 

novērtēti ar naudas balvām. 

Skolā 2019./2020. māc. g. tika piedāvātas 29 interešu izglītības programmas, kurās 

līdzdarbojas 916 skolēni. Interešu izglītības attīstība, pilnveidošana un darba kvalitāte ir viena no 

Skolas prioritātēm. 

Ļoti atšķiras vecāku vēlmes no skolēnu vēlmēm. Ja skolēni vēlas sporta, mūzikas, teātra un 

lietišķās mākslas pulciņus, tad vecāku vēlme ir eksakto zinātņu, valodu pulciņi. 

2019./2020. māc. g., respektējot vecāku lūgumu, turpināja darbu dabaszinību pulciņš un 

programmēšanas pulciņš. 

Šajā mācību gadā pastiprināti un mērķtiecīgi tika veidota atbalsta personāla sadarbība ar 

interešu izglītības pulciņiem, motivējot skolēnus lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Atbalsta 

personāla sanāksmēs tika izrunātas atsevišķās situācijas un konkrētais darbs ar skolēnu, kuram ir 

mācību vai uzvedības traucējumi, pārkāpti skolas iekšējās kārtības noteikumi vai negatīva 

attieksme mācību darbā. Bieži vien dalība interešu izglītības nodarbībās, kurā ir organizēts 

komandas darbs, palīdz sakārtot skolēnam radušās individuālās saskarsmes grūtības. Skolēni, 

kuriem nav iespējas būt līderiem mācību darbā, var sevi veiksmīgi realizē interešu izglītībā, gūstot 

pozitīvu paša un citu novērtējumu. 

Pateicoties Skolas pedagogu neatlaidīgajam darbam, mūsu skolēnu priekšnesumi ir baudāmi 

visos Skolas un novada rīkotajos pasākumos. Skatītāji, klausītāji atzinuši, ka to estētiskā un 

mākslinieciskā kvalitāte ir ļoti augsta. 

Viena no Skolas vizītkartēm ir dalība Labdarības projektos un pasākumos. Visās svētku 

reizēs atceramies ne tikai mūsu skolas bijušos pedagogus un darbiniekus, bet arī mazturīgos un 

vientuļos pensionārus Ikšķilē un Skrīveros, ar kuru Sociālās aprūpes centru mūsu Skolai ir sena 

draudzība. Šajos pasākumos bērni mācās līdzjūtību, labestību un iejūtību. Mūsu skolas bērni ir 

audzināti būt saprotoši un pretimnākoši. 

Skolas pasākumi, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi ir mūsu skolas vīztkarte. 

Kritērija “Atbalsts personības veidošanā” stiprās puses Ikšķiles vidusskolā, noslēdzot 

2019./2020. māc.g.: 

 Ir laba sadarbība starp skolotājiem un atbalsta komandas speciālistiem. Sadarbojoties 

skolotāji tiek iepazīstināti ar skolēnu specifiskajiem mācīšanās traucējumiem, sniegti 

ieteikumi darbā ar tiem. 

 Plaša un daudzpusīga interešu izglītība – apmēram 2/3 izglītojamo darbojas dažādos interešu 

izglītības, sporta un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos. 

 Interešu izglītības pulciņi, sporta un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi veicina aktīvu 

skolas sabiedrisko dzīvi un pozitīvu tēlu. 

 Aktīvs skolēnu pašpārvaldes darbs. 

 Liela tradīciju bagātība. 

Kritērija “Atbalsts personības veidošanā” turpmākās attīstības vajadzības ir:  

 Paplašināt interešu izglītības lomu un programmu piedāvājumu skolā. 

 Veicināt plašāku vecāku iesaistīšanos dažādos skolas pasākumos. 

 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Kritērijs “Atbalsts karjeras izglītībā” Ikšķiles vidusskolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam 

“ļoti labi”. 
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2018./2019. māc. g. Skolā darbību uzsāka Eiropas Savienības fonda programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabojot pieeju karjeras atbalstam 

izglītojamajiem vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

Projekta ietvaros darbu Skolā uzsāka divi karjeras konsultanti. 

Skola uztur saikni ar skolas absolventiem, kas nesuši Ikšķiles un arī Latvijas vārdu pasaulē, 

tiek organizētas viņu tikšanās ar skolēniem ne tikai karjeras izglītības pasākumos, bet arī svētku 

reizēs. Skolas audzināšanas darbā ir izveidots cikls – „Mana nākotnes profesija”, kurā notiek 

dažādi pasākumi karjeras izglītībā – tikšanās ar karjeras centra speciālistiem (klasēm un individuāli 

tiek veiktas aptaujas, anketas, testi par karjeras izglītību), tikšanās ar augstskolu un arodskolu 

pārstāvjiem. Katru gadu 8., 9., 11. un 12. klašu skolēni dodas uz izstādi „Skola”, piedalās 

pasākumā ”Ēnu diena”. Karjeras izglītība sākas jau sākumskolā, kad audzināšanas stundās vecāki 

iepazīstina skolēnus ar savām profesijām vai skolēni apmeklē vecāku darba vietas. Pamatskolas 

grupās skolēni jau tiek iepazīstināti ar konkrētām izglītības iestādēm, kurās var apgūt viņiem 

interesējošas profesijas un uzzināt par prasībām, iestājpārbaudījumiem. 

2018./2019. māc. g. Skola sāka sadarbību ar kustību „Junior Achievment Latvia” – skolēni 

izstrādā mārketinga stratēģijas, attīsta savas biznesa idejas un veido mācību firmas. 

Skolas informatīvajā stendā un bibliotēkā pieejama informācija par studiju iespējām, atvērto 

durvju dienām gan Latvijas, gan ārvalstu augstskolās. Laba sadarbība karjeras izglītības 

jautājumos izveidojusies ar Banku augstskolu un Rīgas Tehnisko universitāti, kā arī ar 

organizācijām, kuras strādā ar karjeras izglītības jautājumiem. 

Vecākiem ir iespēja konsultēties par sava bērna karjeras izvēles jautājumos ar klases 

audzinātāju, skolas sociālo pedagogu un karjeras konsultantu. 

Liela daļa 9. klašu absolventu turpina mācības Skolā, Ogres tehnikumā vai kādā citā 

vidusskolā (Rīgas vai Ogres), savukārt lielākā daļa vidusskolas absolventu turpina izglītību 

augstskolu programmās. 

7. tabula 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc vidējās izglītības ieguves 

Mācību gads 

Vidējo izglītību 

ieguvušo 

skolēnu skaits 

Turpina mācības augstskolā 
Neturpina 

mācības 
Strādā 

Latvijā ārzemēs 

2018./2019. 14 13 0 0 1 

2019./2020. 16 13 1 1 1 

Kritērija “Atbalsts karjeras izglītībā” stiprās puses Ikšķiles vidusskolā, noslēdzot 

2019./2020. māc.g.: 

 Skolā tiek īstenotas kvalitatīvas un daudzveidīgas karjeras izglītības aktivitātes. 

 Skolēniem tiek sniegts nepieciešamais atbalsts personības pilnveidošanas un karjeras 

izglītības jautājumos. 

Kritērija “Atbalsts karjeras izglītībā” turpmākās attīstības vajadzības ir: 

 Attīstīt mācību priekšmetu skolotāju prasmi integrēt karjeras vadības prasmju apguvi savā 

mācāmajā jomā. 

 Izstrādāt un īstenot karjeras izglītības programmu. 

 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Kritērijs “Atbalsts mācību darba diferenciācijai” Ikšķiles vidusskolā tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam “labi”. 

Mācību darbs norit, ievērojot skolēnu individuālās vajadzības. 

Skolā tiek atbalstīta un veicināta skolēnu līdzdalība olimpiādēs, konkursos, projektos, 

zinātniski pētnieciskajos darbos. Skolēni piedalās skolas, novada, reģiona un valsts līmeņa mācību 
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priekšmetu olimpiādēs. Iepriekšējā mācību gadā tika sasniegti augsti rezultāti novada un reģiona 

matemātikas, angļu valodas olimpiādēs, kā arī sporta sacensībās. 

Ikšķiles vidusskolas skolēni ar labiem panākumiem piedalās Starpnovadu skolu II posma 

olimpiādēs un tiek izvirzīti dalībai valsts olimpiādēs. 

8. tabula 

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 

 1.vieta 2.vieta 3.vieta Atzinība 

2017./2018. māc. g. 

Starpnovadu olimpiādes 10 11 9 11 

Valsts līmenī izvirzīti 

5 skolēni 
   1 

2018./2019. māc. g. 

Starpnovadu olimpiādes 8 11 12 15 

Valsts līmenī izvirzīti 

6 skolēni 
    

2019./2020. māc. g. 

Starpnovadu olimpiādes 5 3 10 17 

Valsts līmenī izvirzīti 

6 skolēni 
  1 3 

 

Skolotāji rosina skolēnus gatavoties un piedalīties arī dažādu mācību priekšmetu atklātajās 

olimpiādēs. 

9. tabula 

Skolēnu sasniegumi atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs 

Atklātā olimpiāde 1.vieta 2.vieta 3.vieta Atzinība 

Latvijas 46. atklātā matemātikas olimpiāde 2019.g.   1 3 

Latvijas ķīmijas skolotāju asociācijas 2019.g. atklātā 

ķīmijas olimpiāde 
   1 

A. Valtnera Latvijas skolēnu konkurss “Pazīsti savu 

organismu” I kārta 
   1 

A.Valtnera Latvijas skolēnu konkurss “Pazīsti savu 

organismu” II kārta 
   1 

Vislatvijas jaunrades darbu konkurss    3 

Zīmējumu konkurss 2020 “Sibīrijas bērni 1941/1949”   1  

 

Skolēni, kuri apgūst mācību uzņēmu veidošanas interešu programmu, dibina skolēnu mācību 

uzņēmumus (SMU) un mērķtiecīgi attīsta savas uzņēmējdarbības prasmes, regulāri piedaloties 

Junior Achievement Latvija organizētajos gadatirgos Cits bazārs. 

Skolēnu vecāki savlaicīgi saņem informāciju par bērna mācīšanās grūtībām. Skolēniem ar 

mācīšanās grūtībām un traucējumiem ir nodrošināta iespēja darboties logopēda un speciālā 

pedagoga vadībā, skolas psihologi un sociālais pedagogs palīdz skolēniem adaptēties, sekmīgi 

iekļauties mācību procesā un skolas dzīvē, veidot cieņpilnas savstarpējās attiecības skolā, 

sadarboties, pārvarēt krīzes situācijas. 

Skolas psihologi veic skolēnu individuālu personības, intelektuālās, emocionālās sfēras un 

uzvedības izpēti un, pamatojoties uz izpētes rezultātiem, izvērtē palīdzības iespējas, kā arī sniedz 

nepieciešamo atbalstu izglītojamiem un ieteikumus vecākiem un skolotājiem. Atbalsta personāls 

ir sniedzis individuālās un grupu konsultācijas skolēniem. 

Skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem vienmēr ir pieejama sociālā pedagoga palīdzība 

un konsultācijas sociālo un tiesisko jautājumu risināšanā. Nepieciešamības gadījumā, izglītojamo 
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ģimenes tiek apmeklētas mājās. Sociālais pedagogs sadarbojas ar sociālo dienestu, krīzes centriem, 

Bāriņtiesām un Pašvaldības un valsts policiju. Sadarbībā ar Valsts un pašvaldības policiju 

organizētas profilaktiskas lekcijas skolēniem par drošību uz ceļa, savstarpējām attiecībām, bērnu 

tiesībām un pienākumiem, mobingu, administratīvo atbildību, atkarībām. 

Kritērija “Atbalsts mācību darba diferenciācijai” stiprās puses Ikšķiles vidusskolā, noslēdzot 

2019./2020. māc.g.: 

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

skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 

 Izglītojamajiem tiek nodrošināta iespēja piedalīties visdažādākajos pasākumos, olimpiādēs, 

konkursos un skatēs. 

 Skolas atbalsta personāls darbojas kvalitatīvi un nodrošina nepieciešamo palīdzību gan 

skolēniem, gan vecākiem, gan skolotājiem. 

Kritērija “Atbalsts mācību darba diferenciācijai” turpmākās attīstības vajadzības ir: 

 Izglītot skolotājus par mācību procesa diferenciācijas un individualizācijas iespējām, 

īstenojot kompetenču pieeju izglītībā. 

 

4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

Kritērijs “Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām” Ikšķiles vidusskolā tiek 

īstenots atbilstoši vērtējumam “ļoti labi”. 

Skola īsteno divas izglītības programmas izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām: 

1. ar mācīšanās traucējumiem, 

2. ar garīgās attīstības traucējumiem. 

Skolā ir izstrādāts Atbalsta komandas reglaments, kurā atspoguļoti atbalsta komandas 

speciālistu darba pienākumi un dokumentācija. Katru nedēļu notiek atbalsta komandas sapulces, 

kurās tiek pārrunāti aktuālie jautājumi. 

Speciālie pedagogi strādā individuāli vai grupās (līdz sešiem skolēniem) ar 1. – 4. klašu 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, palīdzot apgūt latviešu valodu un matemātiku 

atsevišķi no pārējās klases. Skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem tiek nodrošinātas mācību 

stundas pēc individuāla plāna. Papildus mācību stundām ir pieejamas korekcijas nodarbības, kurās 

izglītojamie papildus trenē uzmanību, koncentrēšanās spējas, atmiņu un citas iemaņas. 

Logopēdi gan individuāli, gan grupās strādā ar skolēniem, kuriem ir runas un valodas 

traucējumi. Logopēds veic runas, valodas, lasītprasmes, artikulācijas aparāta izvērtēšanu un 

korekciju. 

Atbalsta personāls nepieciešamības gadījumā iesaka vecākiem vērsties pie dažādiem 

speciālistiem – audiologopēda, ortodonta, fizioterapeita, neirologa, psihiatra u.c. Dažus no šiem 

speciālistiem nodrošina Ikšķiles Veselības un sociālo lietu pārvalde (mākslas terapija, 

fizioterapeits, ģimenes psihologs). 

Administrācija kopā ar skolas sociālo pedagogu un klašu audzinātājiem iesaista skolēnu 

vecākus izglītības procesā, aicinot viņus sekot līdzi sava bērna skolas un konsultāciju 

apmeklējumam, pildīt speciālistu rekomendācijas. Liela nozīme pozitīvai sasniegumu dinamikai 

ir savlaicīgai problēmu konstatēšanai, agrīnai intervences uzsākšanai un aktīvai vecāku līdzdalībai. 

Mācību gada beigās Atbalsta komanda kopā ar vecākiem pārskata atbalsta pasākumu 

lietderību, kas tiek ņemta vērā, plānojot atbalsta pasākumus nākamajam mācību gadam. 

Skolotāji ieguvuši speciālo izglītību darbam ar skolēniem, kuri apgūst speciālās izglītības 

programmas. Skola piedāvā kvalitatīvu mājas apmācību ilgstoši slimojošajiem skolēniem. 

Kritērija “Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām” stiprās puses Ikšķiles 

vidusskolā, noslēdzot 2019./2020. māc.g.: 

 Efektīvi darbojas speciālo pedagogu sadarbība ar ģimenēm. 

 Skolas atbalsta personāls darbojas kvalitatīvi un nodrošina nepieciešamo palīdzību gan 

skolēniem, gan vecākiem, gan skolotājiem. 
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Kritērija “Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām” turpmākās attīstības 

vajadzības ir:  

 Pilnveidot metodes darbā ar bērniem, kuriem ir specifiski mācīšanās traucējumi vai 

mācīšanās grūtības. 

 Organizēt skolotājiem tālākizglītības aktivitātes, kas palīdzētu apzināties un stiprināt 

personīgos resursus, mazināt izdegšanas risku. 

 Papildināt speciālo aprīkojumu un dažādot materiālo bāzi darbam ar skolēniem, kuriem 

nepieciešama speciālistu palīdzība. 

 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Kritērijs “Sadarbība ar izglītojamā ģimeni” Ikšķiles vidusskolā tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam “ļoti labi”. 

Skola regulāri, plānveidīgi un vispusīgi informē vecākus par visām skolas darba režīma 

izmaiņām, par mācību satura jautājumiem, aktualitātēm skolas darbā  

Klašu audzinātāji nodrošina informācijas apriti starp Skolu un vecākiem par Skolas darbu. 

Vecāki tiek aicināti sadarboties ar Skolu un skolotājiem arī individuālās pārrunās ar skolas 

administrāciju un priekšmetu skolotājiem. 

Mācību gada laikā vecāki var iegūt informāciju par mācīšanas un mācību satura jautājumiem 

klašu vecāku sapulcēs, Skolas vecāku kopsapulcēs, vecāku dienās, individuālās sarunās, e-klasē. 

Vecāki saņem informāciju par sava bērna darba rezultātiem, mācību uzdevumiem, izmaiņām 

mācību saturā, Skolas darba aktualitātēm. Sapulcēm ir gan izglītojošs, gan informatīvs raksturs. 

Vecāki var izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus skolas darbam vecāku sapulcēs, 

Skolas padomē, kurā piedalās katras klases vecāku pārstāvji, vai skolas direktorei un 

administrācijai. Vecāku izteiktos priekšlikumus analizē un izmanto turpmākajā darbā. Skola 

mērķtiecīgi plāno un organizē pasākumus vecākiem. Skolas padomē ir izveidota darba grupa, kas 

organizē ikmēneša tikšanās ar Skolas vadību dažādu aktuālu jautājumu apspriešanai un risināšanai. 

Skolā tradicionālas ir vecāku dienas, kuras notiek 2 reizes gadā. Pēc mācību stundām skolas 

speciālisti un pedagogi individuāli sniedz konsultācijas vecākiem, notiek klases vecāku sapulces. 

Vecākus informē par skolas galvenajiem uzdevumiem, aktualitātēm, sniedz atbildes uz 

jautājumiem, iepazīstina ar izglītojamo izaugsmes dinamikas materiāliem. 

Skolā ir noteikta kārtība, kā vecākus informēt par skolēnu sasniegumiem. Pie klases 

audzinātāja visi vecāki var brīvi saņemt informāciju par sava bērna uzvedību, Skolas 

apmeklējumu, mācību rezultātiem un attieksmi pret mācību darbu. Vecāki katra mācību gada 

sākumā tiek iepazīstināti ar valsts pārbaudes darbu saturu, norisi un vērtēšanas kārtību. Vecākiem 

tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar mācību procesu vecāku dienās. 

Vecāki aktīvi apmeklē skolas pasākumus – Zinību dienu, pieņemšanu pie direktora 

Ziemassvētkos, Mātes dienu un sākumskolas pasākumus. Vecāki piedalās stundu vadīšanā un 

ārpusstundu aktivitātēs. Efektīvākai skolas sadarbībai, vecāku vēlmju un ieteikumu izzināšanai 

tiek veikta anketēšana. 

Kritērija “Sadarbība ar izglītojamā ģimeni” stiprās puses Ikšķiles vidusskolā, noslēdzot 

2019./2020. māc.g.: 

 Aktīva vecāku padome. 

 Individuālais darbs ar vecākiem. 

 Skola nodrošina regulāru un sistemātisku izglītojamo vecāku informēšanu par mācību 

procesu, interešu izglītības un ārpusstundu pasākumiem. 

 Izglītojamo vecākiem ir iespēja piedalīties skolas organizētos pasākumos. 

 Skolas speciālisti un pedagogi nodrošina sistemātisku saziņu ar izglītojamo vecākiem, lai 

informētu par aktualitātēm mācību un skolas ikdienas procesos. 

Kritērija “Sadarbība ar izglītojamā ģimeni” turpmākās attīstības vajadzības ir:  

 Pilnveidot vecāku un pedagogu savstarpējās saskarsmes iespējas, plānojot ārpusstundu 

pasākumus ar izglītojamo vecākiem. 
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 Sekmēt vecāku pedagoģiskās kompetences pilnveidošanu, organizējot izglītojošus 

pasākumus. 

 

5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE 

5.1. Mikroklimats 

Kritērijs “Mikroklimats” Ikšķiles vidusskolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “ļoti labi”. 

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

savam novadam un lepnumu par savu skolu un valsti, kā arī, lai radītu vidi, kurā visiem ir patīkami 

strādāt, mācīties un būt. Ikšķiles vidusskolas skolēni viennozīmīgi ir savas skolas patrioti. To 

redzam un izjūtam gan ikdienā, gan mācību procesa, gan ārpusstundu darbā un pasākumos. Skolēni 

ar lepnumu, viesojoties citās skolās un valstīs stāsta par savu skolu. Skolēniem ir iespējas salīdzināt 

mūsu skolas vidi, Skolas darbinieku un vienaudžu attieksmi, pasākumu organizāciju ar citām 

izglītības iestādēm un vienmēr patīkami uzklausīt skolēnu atzinību par savu skolu. Skolā nu jau 

trešo reizi ir izveidota skolas Dziesmu grāmata. Tradīcija svētku rītos vienoties kopīgā dziesmā 

Skolas vestibilā, ir mūsu skolas vizītkarte un skolēnu, vecāku, skolas kolektīva prieks. Skolēni 

aktīvi iesaistās fiziskās un emocionālās vides uzlabošanas akcijās, jo grib savu skolu redzēt 

sakārtotu, videi un cilvēkam draudzīgu. 

Skolā veiksmīgi tiek plānots un īstenots darbs skolas tēla veidošanā, tiek uzturētas esošās 

tradīcijas un ieviestas jaunas. Izglītojamie un pedagogi pārstāv skolu dažādos ārpusskolas 

pasākumos.  Pasākumi skolā tiek plānoti, ņemot vērā izglītojamo, vecāku un pedagogu ieteikumus 

un dažādu institūciju piedāvājumus. Katra pasākuma norise tiek analizēta un izvērtēta.  Skolā 

regulāri notiek pasākumi, kas saistīti ar valsts svētkiem, atceres un svinamajām dienām, 

gadskārtām. 

Skolas organizētie pasākumi saturiski un žanriski ir ļoti daudzveidīgi. Liela daļa no tiem ir 

kļuvuši par Skolas tradīcijām, bez kurām nav iedomājama Skolas ikdiena. Par visaugstāko atzinību 

uzskatām, to, ka daudzu pasākumu organizēšanā un norisē iesaistās arī skolas absolventi. 

Ikšķiles vidusskola – Draudzīgā skola. Kustības „Draudzīga skola” misija – pilnveidot 

skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas 

administrāciju tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā. Regulāri piedalāmies „Labajos 

darbos”, rīkojam akcijas un pasākumus, kuri uzlabo skolas fizisko un emocionālo vidi. Daudzus 

gadus skolas sauklis ir „Daudzināsim labo!” Ļoti svarīgi ir skolai daudzināt savus labos darbus, 

informēt vecākus un sabiedrību par skolas mācību un ārpusstundu darba sasniegumiem, kas 

regulāri tiek aktualizēti Skolas mājas lapā un Facebook kontā. 

Visi Skolas darbinieki rūpējas, lai skolēni Skolā justos labi, neatkarīgi no tautības, kultūras 

un reliģiskās piederības. Lielākā daļa skolēnu apgalvo, ka skolotāji ir laipni un izpalīdzīgi, ka 

problēmsituācijas tiek risinātas taisnīgi un ar sapratni. Skolēni Skolā jūtas droši, skolas biedri ir 

draudzīgi un izpalīdzīgi, par to rūpējas gan Skolas darbinieki, gan Skolēnu pašpārvalde. Skolas 

audzināšanas darba prioritāte ir skolēnu līdzdalība Skolas vides veidošanā, vēstures iepazīšanā un 

tradīciju kopšanā; skolēnu izpratnes veidošana par pienākumiem, tiesībām un atbildību; iekšējās 

kārtības noteikumu iedzīvināšana darbībā. 

Problēmsituāciju konstatēšana primāri notiek ar klases audzinātāju palīdzību. To risināšanai 

tiek piesaistīti vai nu Atbalsta personāla speciālisti, vai Skolas administrācija, kas lemj par 

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

informāciju bērna ģimenei, ja tas ir nepieciešams. 

Skolas mājas lapā www.ikskilesvidusskola.lv atrodama visa ar skolu saistītā informācija, arī 

izmaiņas stundu sarakstā. Skolotāji darba vajadzībām un dokumentu apritei lieto vienotas virtuālās 

platformas Google.doc un e-klasi. 

Tiek veicināta savstarpēja cieņa, uzticēšanās un izpalīdzība izglītojamo, skolotāju un vadības 

attiecībās. Skolā izglītojamiem ir plašas iespējas darboties interešu izglītības programmās savu 

spēju attīstīšanai un interešu izkopšanai, iesaistīties Skolēnu pašpārvaldē, izteikt ierosinājumus 

skolas dzīves uzlabošanai un pilnveidošanai.  
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Skolas sadarbības vidi raksturo labas attiecības starp izglītojamajiem un skolas 

darbiniekiem. Skolā ir labs mikroklimats, patīkama, draudzīga, atbalstoša gaisotne. Tiek atbalstītas 

izglītojamo, vecāku un pedagogu iniciatīvas skolas dzīves uzlabošanā. Skolas vadība atbalsta 

pedagogu profesionālo pilnveidošanos un tālākizglītību, sekmē pozitīvas darba atmosfēras 

uzturēšanu. Skolotāji nepieciešamības gadījumā saņem atbalstu un palīdzību no kolēģiem un 

skolas vadības. 

 Skolas vide ir sakārtota tā, lai skolēni un skolas darbinieki justos ērti un būtu vienmēr 

informēti par notiekošo skolā. Informācijas stendi izvietoti labi pieejamās vietās. 

Skolas kolektīvs ir draudzīgs, skolas vadība un skolotāji sadarbojas ar skolēniem, uzticas, ir 

dalītā atbildība. 

Kritērija “Mikroklimats” stiprās puses Ikšķiles vidusskolā, noslēdzot 2019./2020. māc.g.: 

 Skolā ir demokrātiska un toleranta vide. 

 Skola iedibina un kopj tradīcijas, kas saliedē un rada piederības sajūtu skolai, novadam, 

valstij, regulāri tiek organizēti dažādi klašu un skolas pasākumi, kuri veicina radošumu, 

sadarbību un sekmē audzēkņu pilsoniskās līdzdalības veidošanos. 

 Skolai ir labs novērtējums sabiedrībā. 

Kritērija “Mikroklimats” turpmākās attīstības vajadzības ir:  

 Jauno kolēģu iesaiste skolas dzīvē. 

 Turpināt attīstīt skolēnu, skolotāju un vecāku piederības sajūtu skolai. 

 Popularizēt skolu un tas sasniegumus sabiedrībā. 

 Audzināt izglītojamos personīgo atbildību par disciplīnas un kārtības uzturēšanu. 

 

5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Kritērijs “Fiziskā vide un vides pieejamība” Ikšķiles vidusskolā tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam “labi”. 

Ikšķiles vidusskola atrodas Ikšķiles pilsētas centrā, Skolas ielā 2, tās dibinātājs un īpašnieks 

ir Ikšķiles novada pašvaldība. 

Skolas telpas ir funkcionālas, tīras un kārtīgas. Atbilstoši pasākumu plānam un skolas 

aktualitātēm telpas - vestibili, gaiteņi un aktu zāle - tiek estētiski noformēti. Klašu telpu estētisko 

noformējumu veido izglītojamie sadarbībā ar klases audzinātāju un ievērojot skolas vadības 

norādījumus un ieteikumus. Skolā ir labiekārtota bibliotēka un lasītava. 

Kabinetos nodrošinātas ērtas un funkcionālas mēbeles, atbilstošas vecumam un augumam, 

nodrošināts pietiekams apgaismojums, temperatūra, uzkopšana tiek veikta atbilstoši higiēniskajām 

normām. Skolā ierīkota ugunsdrošības signalizācija un balss apziņošanas sistēma. 

10. tabula 

Atzinumi darbības turpināšanai 

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 
Atzinuma izdevējiestāde Izsniegšanas datums 

Skolas iela 2 
Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests 
12.07.2018.   Nr. 22/8.13-3.8.1-67 

Skolas iela 2 Veselības inspekcijas 08.11.2018.   Nr. 00590518 

 

Skolas fiziskās vides uzlabošanā ir ieguldīts liels Pašvaldības finansējums: 2010. gadā tika 

pabeigts siltināšanas projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Ikšķiles vidusskolā”; 

2011. gadā tika uzbūvēts moderns sporta stadions. 2016. gada rudenī, ar pašvaldības atbalstu, tika 

uzsākta un turpinājās jauna sākumskolas korpusa būvniecība un labiekārtošana. 2017. gada vasarā 

Skolā tika ierīkota jauna ventilācijas sistēma, apkures sistēma, kā arī izbūvēts jauns ēdināšanas 

bloks. 2018.gadā tika nodots ekspluatācijā jaunais sākumskolas korpuss. 

Papildus parastajām klašu telpām un sagatavēm skolotājiem, skolā ir ķīmijas kabinets, kas 

aprīkots ar ūdens pievadi individuālajām darba vietām un fizikas kabinets, kurā ierīkota elektrības 
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pievade skolēnu darba vietām, lai šajos mācību priekšmetos būtu iespēja veikt laboratorijas darbus. 

Ir atbilstoši nepieciešamībai aprīkoti mājturības un tehnoloģiju kabineti meitenēm un zēniem un 

divi datorkabineti. 2019./2020. māc.g. abi datorkabineti tika aprīkoti ar jauniem skolēnu galdiem 

un krēsliem. Pamatskolas / vidusskolas korpusā ir ar projektoru, nolaižamo ekrānu un skaņas 

aparatūru aprīkota aktu zāle ar balkonu, izmantošanai dažādos pasākumos, bet sākumskolas 

korpusā ir moderni aprīkota konferenču zāle. 

Skolēnu un pedagogu ērtībai, 2018./2019. māc. g. uzsākot, tika pārplānots mācību telpu 

izvietojums tās grupējot pa priekšmetu blokiem: valodu kabineti, matemātikas kabineti, eksakto 

un dabaszinību, mājturības un tehnoloģiju kabineti vienkopus. Tāpat vienuviet izvietoti atbalsta 

personāla kabineti – ir aprīkoti speciālo pedagogu, psihologu, medicīniskā personāla, sociālā 

pedagoga un logopēda kabineti. Mācību gada noslēgumā projektu nedēļas ietvaros atbalsta 

personāla gaitenī tika izveidoti sienu gleznojumi, kas ievērojami uzlabo estētisko vidi, padarot to 

mājīgāku un pievilcīgāku skolēniem. Skolas telpas tiek pastāvīgi uzlabotas. 

Skolā ir iekšējais sporta komplekss ar 2 sporta zālēm – lielo zāli ar balkonu skatītājiem un 

mazo sporta zāli, tāpat ir ģērbtuves, dušas telpas un kabineti sporta skolotājiem, kā arī inventāra 

noliktavas. Skolas teritorijā atrodas labiekārtots stadions ar apgaismotu stadionu, skatītāju 

tribīnēm, āra basketbola un volejbola laukumiem, ko no skolas nodarbībām brīvajā laikā var 

izmantot arī Ikšķiles iedzīvotāji.2019./2020. māc.g. ir atjaunots pludmales volejbola laukums. 

Skolā ir plaša ēdamzāle ar virtuves zonu, kurā uz līguma pamata darbojās SIA “Baltic 

Restaurants”, nodrošinot ēdināšanas pakalpojumus skolēniem un skolas darbiniekiem. 

Lai nodrošinātu skolēnu drošību, daļa skolas teritorijas ir ierobežota, tajā skolēni var 

uzturēties starpbrīžos. Apzaļumotā teritorija skolas iekšpusē pastāvīgi tiek kopta. Iebraukšana 

skolas teritorijas stāvvietā ir tikai ar atļaujām vai, lai veiktu saimniecībai nepieciešamās piegādes. 

Skolas priekšā ir izvietota plaša velosipēdu novietne. Ir uzstādīta videonovērošanas sistēma, lai 

uzlabotu drošību skolā un ap to. Sistēma tiek pastāvīgi uzraudzīta un uzlabota.  

 Skolas tehniskais personāls pastāvīgi rūpējas par skolas telpu uzturēšanu atbilstošā kārtībā: 

šobrīd ir divas dienas apkopējas, kas pastāvīgi rūpējas par kārtību skolas gaiteņos stundu laikā. 

2020. gadā tika pabeigta Ikšķiles centrālā laukuma labiekārtošana, kā rezultātā ir iegūta 

droša vide skolēnu nokļūšanai mācību iestādē, likvidēta bīstamā gājēju pāreja pie skolas, kā arī 

vairs nav intensīvās transporta satiksmes skolas priekšā, tā vietā pie skolas izveidotas iebrauktuves, 

kur vecāki var ērti un droši izlaist bērnus pie skolas. Skolas priekšā ir labiekārtots pilsētas laukums, 

kas ir ievērojami uzlabojis estētisko vidi ap skolu. 

Skolā ir nodrošināta pieejamība cilvēkiem ar kustības traucējumiem, kā arī ir 2 lifti – pa 

vienam pamatskolas / vidusskolas korpusā un sākumskolas korpusā. 

Skolas vestibilā un sākumskolā pretī ieejai ir izvietoti ekrāni, kuros tiek atspoguļota aktuālā 

informācija, tāpat ir izvietoti stendi, kuros ir gan informācija par skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem, gan plānotajiem pasākumiem. 

Kritērija “Fiziskā vide un vides pieejamība” stiprās puses Ikšķiles vidusskolā, noslēdzot 

2019./2020. māc.g.: 

 Skolas infrastruktūra  ir mūsdienīga un piemērota kvalitatīvam un patīkamam mācību 

procesam, ar šobrīd noteiktajiem normatīviem. 

  Skolas telpas ir tīras, estētiski noformētas, tīrības uzturēšanā un noformējuma veidošanā 

piedalās gan skolas darbinieki, gan izglītojamie. 

 Ciešā sadarbībā ar Pašvaldību tiek pastāvīgi veikta Skolas vides pilnveidošana: no 

2018. gada 1. septembra Skolai ir pieejamas jaunas un plašas telpas sākumskolas korpusā. 

  Skolas telpas un teritorija ir drošas. Skolas apkārtne, laukums pretī skolai  ir iekārtots un 

apzaļumots, drošs skolēniem. 

Kritērija “Fiziskā vide un vides pieejamība” turpmākās attīstības vajadzības ir:  

 Turpināt pilnveidot skolas telpu un ārējās vides estētisko noformējumu. 

 Attīstīt izglītojamajos un darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par skolu, veicināt 

izglītojamo atbildību par savu lomu skolas vides uzlabošanā. 
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6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Kritērijs “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” Ikšķiles vidusskolā tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam “labi”. 

Skolas telpas tiek izmantotas racionāli. Ir izstrādāts telpu noslogojuma grafiks un lietošanas 

noteikumi mācību stundām un ārpusstundu pasākumiem. Skola nodrošina visu izglītības 

programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un materiāltehniskos resursus. Par telpu aprīkojumu, 

materiāli tehniskiem resursiem un skolotājiem nepieciešamo inventāru atbildīgs ir saimniecības 

vadītājs. Interešu izglītības programmu un ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai tiek izmantotas 

Skolas telpas, iekārtas un citi resursi. 

Skolas kopējā platība ir 9707,6 m². Pateicoties jaunajam sākumskolas korpusam, Skola no 

šī mācību gada ir ieguvusi papildus 2718 m², no kuriem 1290 m² ir klašu telpas, skolotāju 

sagataves un konferenču zāle. Skolai ir 2 ar sporta inventāru nodrošinātas sporta zāles, kā arī 

nepieciešamās papildus telpas  ̶ ģērbtuves, dušas telpas, kabineti sporta skolotājiem un inventāra 

noliktavas (kopējā iekšējā sporta kompleksa platība 1203 m²). Skolas teritorijā atrodas ārējais 

sporta komplekss. 

Skolā ir 53 klašu telpas, atbalsta personālam ir ierīkoti atsevišķi kabineti. Sākumskolas 

korpusā 16 klašu telpas ir nodrošinātas ar interaktīvajiem ekrāniem, vēl pa vienam interaktīvajam 

ekrānam ir izvietoti sākumskolas konferenču zālē un pretī centrālajai ieejai. Tāpat šogad 

interaktīvie ekrāni tika uzstādīti arī fizikas un ķīmijas kabinetos, un vienai sākumskolas klasei, 

kura atrodas “vecajā” korpusā. Pamatskolas / vidusskolas korpusā ar interaktīvajām tāfelēm ir 

aprīkotas 7 klases, visās pārējās klasēs ir nodrošināti projektori vai televizori. Tāpat visas klašu 

telpas Skolā ir aprīkotas ar datoriem skolotājiem. Visā Skolā ir pieejams internets, kā arī 21 

planšete un balsošanas sistēma, kas izmantojama visā skolā. 

Visi skolēni ir nodrošināti ar programmu apguvei nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. 

Skolēnu un pedagogu ērtībai ir pieeja digitāliem mācību līdzekļiem un resursiem, piemēram, 

soma.lv un letonika.lv, kā arī 9. un 12. klašu skolēniem un daļai pedagogu ir uzdevumi.lv “prof” 

pieslēgums, kas ļauj ērti apgūt nepieciešamo mācību materiālu, papildus mācīties eksāmeniem, kā 

arī pedagogiem ir iespēja uzdot mājas darbus un pārbaudījumus. 

Skolā ir pieejama bibliotēka, kurā skolēniem un pedagogiem ir pieejama nepieciešamā 

mācību literatūra, metodiskie materiāli, izziņu literatūra, preses izdevumi un daiļliteratūra. 

Bibliotēkas apmeklētāju ērtībai skolas mājas lapā ir pieejama informācija par jaunākajā grāmatām 

un metodiskajiem līdzekļiem. Bibliotēkas darba nodrošināšanai tiek izmantota Latvijas bibliotēku 

informācijas sistēma „Skolu Alise”. 

Skolā ir 2 informātikas kabineti, viens aprīkots ar stacionārajiem datoriem, otrs ar 

stacionārajiem un portatīvajiem datoriem. Ņemot vērā straujo tehnoloģiju attīstību un straujo 

skolēnu skaita pieaugumu, informātikas kabinetu aprīkojumu jāturpina pilnveidot, kas jau daļēji ir 

sākts realizēt, iegādājoties 6 jaunus portatīvos datorus. 

Skolas budžetu veido valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba algām, pašvaldības 

finansējums un maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi  Katra gada budžeta tāme tiek veidota, 

ņemot vērā piešķirto līdzekļu apjomu un skolas attīstības prioritātes. Normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā skola veic iepirkuma procedūras. 

Kritērija “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” stiprās puses Ikšķiles vidusskolā, noslēdzot 

2019./2020. māc.g.: 

 Skolai piešķirtie līdzekļi tiek izlietoti mērķtiecīgi un racionāli. 

 Sadarbībā ar Pašvaldību nepārtraukti tiek pilnveidota Skolas materiāltehniskā bāze. 

 Skolas bibliotēkas fondi tiek regulāri papildināti ar nepieciešamo mācību un pedagoģisko 

literatūru. 

Kritērija “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” turpmākās attīstības vajadzības ir:  

 Atjaunot un papildināt materiāli tehnisko bāzi atbilstoši mācību un audzināšanas 

vajadzībām. 
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 Rast risinājumu papildus garderobes skapīšu izvietošanai pamatskolas klasēm. 

 

6.2. Personālresursi 

Kritērijs “Personālresursi” Ikšķiles vidusskolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “labi”. 

Skola ir nodrošināta ar visiem skolotājiem, kuri ir nepieciešami izglītības programmu 

īstenošanai. Skolotāju izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Neskaidrību gadījumos, izvērtējot skolas pedagoģiskā personāla izglītības un kvalifikācijas 

atbilstību, skolas administrācija konsultējas ar Izglītības valsts kvalitātes dienesta Uzraudzības 

departamentu. 

Ir izveidots pārskats par skolotāju izglītību, un skolas attīstības plānā iekļauti jautājumi par 

pedagogu tālākizglītību. Skolā notiek pašvaldības apmaksāti profesionālās pilnveides kursi. 

Skolotāji piedalās gan Skolas, gan citu iestāžu organizētajās ar pedagoģisko darbību saistītās 

aktivitātēs. 

Skolotāju darba slodze ir optimāla kvalitatīvai pienākumu veikšanai. Slodzes sadalītas, 

ievērojot Skolas izglītības programmas, darba organizācijas vajadzības, skolotāju pieredzi un 

kvalifikāciju. 

Ir nodrošināts saimnieciskais personāls, nemitīgi tiek strādāts pie tā darba organizācijas 

pilnveides, iekšējo resursu efektīvas izmantošanas. 

Skolas darbinieki ir informēti par saviem pienākumiem un tiesībām. 

Kritērija “Personālresursi” stiprās puses Ikšķiles vidusskolā, noslēdzot 2019./2020. māc.g.: 

 Skola ir nodrošināta ar visiem vispārējās izglītības programmu īstenošanai nepieciešamajiem 

skolotājiem. 

 Paaugstinās pedagogu profesionālā meistarība. 

Kritērija “Personālresursi” turpmākās attīstības vajadzības ir:  

 Veicināt skolotāju dalību savā profesionālajā pilnveidē saistībā ar pilnveidotā mācību satura 

ieviešanu. 

 Pilnveidot pedagogu pieredzes apmaiņas sistēmu. 

 

7. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Kritērijs “Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana” Ikšķiles vidusskolā 

tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “labi”. 

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

strukturēta un plānota. Pašvērtēšanai izmanto dažādas metodes un formas – iesaistīto pušu 

anketēšana Googl.doc sistēmā, SVID analīze. Nosakot Skolas darba stiprās puses un tālākās 

attīstības vajadzības, skola sadarbojas ar pedagoģisko padomi, Skolas padomi, Skolēnu 

pašpārvaldi. Pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. 

Skolas pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un veiksmīgi plānota. Skolas vadība 

sistemātiski plāno skolas darba kontroli un izvērtēšanu, ņemot vērā iepriekš izstrādātos kontroles 

un vērtēšanas kritērijus. Personāla darbs tiek pārraudzīts un kontrolēts, gan izvirzot pietiekami 

augstas prasības, gan sniedzot atbalstu izvirzīto uzdevumu realizācijā. Pašvērtēšanas process 

virzīts uz būtiskiem aspektiem katrā skolas darba jomā. Vadība sistemātiski organizē un īsteno 

kontroli un vērtēšanu visās skolas darba jomās. Katru gadu tiek izvērtēti izglītojamo mācību 

sasniegumi. Skolas darba analīzē tiek iesaistīti metodisko komisiju vadītāji, visi pedagogi, kā arī 

atbalsta personāls. Pašvērtēšanas process ir objektīvs un pamatots. Vecāku viedoklis tiek 

uzklausīts klašu un skolas vecāku sapulcēs un vecāku dienās, kā arī tiek veikta anketēšana par 

atsevišķiem jautājumiem. Attālinātā mācību procesa laikā tika veiktas vairākas aptaujas 

izglītojamiem un viņu vecākiem.  
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Mācību gada beigās metodiskās komisijās visi pedagogi  izvērtē savu darbu,  pašvērtējumu 

raksta visi pedagoģiskie darbinieki, atbalsta personāls, interešu izglītības-, bibliotekāri. 

 Izmantojot pedagogu iesniegtos mācību darba izvērtējumus, direktora vietnieki plāno 

turpmāko darbu. Mācību gada noslēgumā skolas direktore un vietnieki tiekas individuāli ar katru 

pedagogu, lai pārrunātu aizvadītā gada mācību darba rezultātus, apzinātu problēmjautājumus un 

noteiktu turpmākas preventīvas darbības. Skolas administrācija nodrošina pedagogiem 

nepieciešamo morālo atbalstu, kas nepieciešams vienotās skolas attīstības vīzijas sasniegšanai 

paredzamajā termiņā. Pašvērtēšanā konstatētās skolas darba stiprās puses un nepieciešamos 

uzlabojumus personāls zina un izmanto, plānojot turpmāko darbību. 

Ar pašvērtējuma ziņojumu tiek iepazīstināti Skolas darbinieki, Skolēnu pašpārvalde, Skolas 

padome, tas tiek saskaņots ar Ikšķiles novada pašvaldību. Pašvērtējuma ziņojums ir pieejams 

Skolas mājas lapā www.ikskilesvidusskola.lv. 

2018. gada janvārī tika izstrādāts jaunas Skolas “Attīstības plāns 2018 – 2020”, kas cieši 

saistīts ar valsts reformām izglītības jomā. Attīstības plāna izstrādē piedalījās Skolas padome, 

pedagoģiskā padome. Ar Skolas attīstības plānu tika iepazīstināti skolotāji, Skolas padome un 

pašvaldības pārstāvji Ikšķiles novada pašvaldība domes sēdē. 2018. gada martā tika sasaukta 

Ikšķiles vidusskolas vecāku pilnsapulce, lai vecākus iepazīstinātu ar Ikšķiles vidusskolas Attīstības 

plānu. Attīstības plāns ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm Skolas mājas lapā 

www.ikskilesvidusskola.lv. 

Katra mācību gada darba plānu veido, ņemot vērā sasniegtā analīzi un Skolas Attīstības plānā 

izvirzītās prioritātes. 

Kritērija “Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana” stiprās puses 

Ikšķiles vidusskolā, noslēdzot 2019./2020. māc.g.: 

 Skolā notiek sistemātisks un demokrātisks darba izvērtēšanas un plānošanas process. 

 Individuālās sarunas ar skolotājiem mācību gada noslēgumā kā darba analīzes forma. 

 Skolā ir demokrātiska gaisotne, kura ļauj katram izteikt savu viedokli. Tas tiek izmantots, 

lai turpmāk plānotu un izvērtētu skolas darbu.  

Kritērija “Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana” turpmākās attīstības 

vajadzības ir:  

 Izstrādāt Skolas “Attīstības plānu 2021 – 2023.” 

 Mūsdienīgas aptaujas sistēmas izmantošanas iespējas atgriezeniskās saites nodrošināšanai. 

 Turpināt pilnveidot Skolas darba plānošanu. 

 Aktivizēt pedagogu ieguldījumu skolas attīstībā, pievērst lielāku uzmanību komandas darba 

prasmēm, lai radītu skolotājos sajūtu, ka katrs no viņiem ir piederīgs novērtēšanas procesam 

un gūtu pārliecību, ka novērtēšana dod ieguldījumu viņa tālākajā profesionālajā izaugsmē. 

 

7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Kritērijs “Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” Ikšķiles vidusskolā tiek 

īstenots atbilstoši vērtējumam “labi”. 

Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija un 

skolas darbu reglamentējošie dokumenti, kas izstrādāti un pieņemti demokrātiski, ievērojot visas 

izvirzītās prasības.  Atbilstoši prasībām ar tiem tiek iepazīstināti vecāki un sabiedrība. 

 Skolā ir izveidota precīza vadības organizatoriskā struktūra, kas aptver visas skolas darbības 

jomas. Katra vadītāja kompetences joma ir precīzi noteikta, kuri savas kompetences ietvaros 

veiksmīgi pārrauga personāla pienākumu izpildi. Skolas darbinieki pārzina vadības darba 

struktūru, atbildības jomas, pienākumus, tiesības. 

Administrācijas atbildības jomas ir zināmas arī izglītojamajiem, vecākiem un citām 

ieinteresētajām personām. Skolas administrācija savā darbībā ievēro un veicina gan izglītojamos, 

gan personālu ievērot vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, tajā skaitā lojalitāti Latvijas 

Republikai un Satversmei, un ētikas normas. 

Skolas administrācija sadarbojas ar Skolas padomi un Skolēnu pašpārvaldi. Skolas direktore 

pārrauga un nodrošina labvēlīgu vidi skolā. Direktore uztur labvēlīgas attiecības ar skolas 
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darbiniekiem, pašvaldību, vecākiem un izglītojamajiem. Administrācijas sanāksmes ir plānotas un 

notiek regulāri vienu reizi nedēļā (sanāksmes tiek protokolētas). Administrācija nodrošina 

informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi: pedagogiem – ikmēneša 

informatīvajās sanāksmēs, e-pastā, izglītojamajiem – klases stundās, vecākiem – vecāku sapulcēs, 

„e-klasē” un vecāku dienās. 

Skolā ir izveidota vienota administrācijas komanda, kas profesionāli un kvalitatīvi veic 

uzticētos pienākumus, veiksmīgi sadarbojas savā starpā, ar pārējo personālu, izglītojamajiem un 

viņu vecākiem. Ir izveidotas pedagogu metodiskās komisijas, skolas administrācija veiksmīgi 

koordinē to darbību. Skolas administrācija nodrošina izglītojamo mācību sasniegumu un 

uzvedības analīzi. Skolas personālam un izglītojamajiem ir iespējas brīvi komunicēt ar iestādes 

administrāciju. Administrācijai ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks. 

Kritērija “Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” stiprās puses Ikšķiles 

vidusskolā, noslēdzot 2019./2020. māc.g.: 

 Līdzatbildīga un demokrātiska Skolas pārvaldība. 

 Regulārs atbalsts darba procesā ikvienam pedagogam. 

 Skolas administrācija sistemātiski seko līdzi un pārrauga pedagogu darba pienākumu izpildi 

un sniedz nepieciešamo atbalstu neskaidrību gadījumā, kā arī informē par vēlamajiem 

uzlabojumiem. 

Kritērija “Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” turpmākās attīstības 

vajadzības ir:  

 Meklēt jaunas metodes un formas kvalitatīva Skolas vadības darba realizēšanai. 

 Pilnveidot administrācijas un pedagogu sekmīgu sadarbību kvalitatīva un ilgtspējīga mācību 

procesa nodrošināšanai. 

 

7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Kritērijs “Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām” Ikšķiles vidusskolā tiek īstenots 

atbilstoši vērtējumam “ļoti labi”. 

Skola regulāri sadarbojas ar Pašvaldību Skolas budžeta veidošanā un darbības 

nodrošināšanā, kā arī dažādu projektu atbalstīšanā un jauninājumu ieviešanā. 

Skola sadarbojas ar pārējām Ikšķiles novada izglītības iestādēm, nevalstiskajām 

organizācijām un novada uzņēmējiem dažādu pasākumu organizēšanā un norisē. Tiek nodrošināta 

regulāra pārstāvniecība Ikšķiles izglītības iestāžu vadītāju sanāksmēs. Notiek tikšanās ar 

pirmsskolas iestāžu pedagogiem (“Pirmsskolas un sākumskolas pēctecības nodrošinājums”), kuru 

audzēkņi tālāk kļūst par Ikšķiles vidusskolas skolēniem, tiek organizētas pirmsskolas iestāžu 

audzēkņu iepazīšanās vizītes Skolā. Skola aktīvi sadarbojas ar citām izglītības iestādēm mācību 

olimpiāžu organizēšanā un dalībā tajās. 

Jau daudzu gadu garumā Skolai ir sadarbība ar Reģionālās pašvaldības policijas Ikšķiles 

nodaļu, Valsts policiju, tiek organizēti pasākumi un tikšanās – “Drošības nedēļa”, “Drošības diena 

pirmklasniekiem” u.tml. Šajā mācību gadā skolā notika VID Nodokļu un muitas policijas 

pārvaldes pārstāvju lekcijas par narkotisko vielu bīstamību ar kinologu piedalīšanos. 

Sadarbībā ar Ikšķiles novada sporta metodiķi, Skola piedalās sporta pasākumu rīkošanā 

(Olimpiskā diena u.c.), kopdarbā ar Veselības un sociālo lietu pārvaldi un Skola piedalās veselības 

izglītības pasākumos. Sadarbībā ar Tūrisma informācijas centru arī šajā mācību gadā Skola rīkoja 

Militāri patriotisko pārgājienu Zilajos kalnos. 

Ikšķiles vidusskola  piedalās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 

(KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “JOURNEY”(Ceļojums) īstenošanā. Ikšķiles 

vidusskolas angļu valodas skolotājas, projekta koordinātores devās sagatavošanas un plānošanas 

vizītē uz Turciju.  Projekta ietvaros skolā notika vairāki tematiskie pasākumi. Projekta turpinājumā 

tika plānotas skolotāju un skolēnu vizītes un vairākām valstīm, taču pasaulē izsludinātās 

pandēmijas dēļ šie braucieni pagaidām ir atcelti. 

Erasmus+ projekta ietvaros no septembra mūsu skolā strādāja brīvprātīgā Lala Ismayilova 

no Azerbaidžānas. 
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Šajā mācību gadā skola ir iesaistījusies debašu Līderu skolas projektā “Debate Leader School 

2019/2020”, ko organizē Rīgas Ekonomikas Augstskola, “QUO tu domā” un Britu padome. 

Jau kopš 2017. gada septembra Ikšķiles vidusskola ir JAL (Junior Achievement – Young 

Enterprise Latvija) dalībskola. Arī šajā mācību gadā skola piedalījās vairākos JAL organizētajos 

SMU mācību uzņēmumu gadatirgos. 

Šogad skola ir iesaistījusies programmā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas”. Tā ir ES 

mēroga programma, kuru sadarbībā ar pedagogiem īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā vairāk 

kā 70 Latvijas skolās. 

Ikšķiles vidusskolai tiek veidota sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti, lai realizētu 

vidējās izglītības piedāvājuma nodrošināšanu nākošajā mācību gadā. 

Šajā mācību gadā turpinājās sadarbība ar Latvijas olimpiskās komiteju tās organizētajā 

projektā “Sporto visa klase”. 

Jau ceturto gadu pēc kārtas, skolā norisinās starptautiskais konkurss angļu valodā Hippo. 

Tāpat turpinās veiksmīga sadarbība ar Lietuvas skolu Šauķēnos, kura ik gadu piedalās mūsu Skolas 

organizētajās starptautiskajās spēka vīru sacensībās “Lāčausis”, bet mūsu skolas muzikālie 

kolektīvi veiksmīgi piedalās Šauķēnu skolas organizētajā starptautiskajā Sakrālās mūzikas 

festivālā. 

Skolā joprojām tiek īstenota Lauku atbalsta dienesta programma “Skolas piens” un “Skolas 

auglis”. 

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par Skolā notiekošo, notikumi un informācija tiek 

plaši atspoguļota skolas mājas lapā ikskilesvidusskola.lv un skolas Facebook profilā, kā arī par 

nozīmīgākajiem notikumiem publikācijas tiek nodrošinātas portālā ikskile.lv un pašvaldības 

laikrakstā “Ikšķiles Vēstis”. 

Kritērija “Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām” stiprās puses Ikšķiles 

vidusskolā, noslēdzot 2019./2020. māc.g.: 

 Skola ir atvērta sadarbībai ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām. 

 Skolas pedagogi veiksmīgi sadarbojas ar valsts līmeņa institūcijām pedagoģiskajā un 

profesionālajās jomās. 

Kritērija “Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām” turpmākās attīstības vajadzības 

ir:  

 Pilnveidot sadarbību ar Ikšķiles novada uzņēmējiem. 

 Turpināt un veicināt starptautisko skolu sadarbības projektu realizāciju. 

 

Citi sasniegumi 

Skola katru gadu piedalās novada, reģiona un valsts nozīmes olimpiādēs, konkursos, 

pasākumos un sporta sacensībās, kurās skolēni regulāri gūst godalgotas vietas. Skolas skolēnu 

sasniegumi katru gadu tiek apkopoti un par tiem tiek informēti skolotāji, skolēni un sabiedrība. 

Ikšķiles vidusskola  piedalās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 

(KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “JOURNEY”(Ceļojums) īstenošanā.  

Skola ir iesaistījusies debašu Līderu skolas projektā “Debate Leader School 2019/2020”, ko 

organizē Rīgas Ekonomikas Augstskola, “QUO tu domā” un Britu padome. 

Jau kopš 2017. gada septembra Ikšķiles vidusskola ir JAL (Junior Achievement – Young 

Enterprise Latvija) dalībskola. Arī šajā mācību gadā skola piedalījās vairākos JAL organizētajos 

SMU mācību uzņēmumu gadatirgos. 

Skola  ir iesaistījusies programmā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas”. Tā ir ES mēroga 

programma, kuru sadarbībā ar pedagogiem īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā vairāk kā 70 

Latvijas skolās. 

Noslēgts nodomu protokols ar Rīgas Tehnisko universitāti par padziļinātās apguves kursu 

“Fizika II” un starpdisciplināro kursu “Projekta darbs” īstenošanu Ikšķiles vidusskolas skolēniem, 

izmantojot RTU materiāli tehnisko bāzi un akadēmisko personālu. 
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Šajā mācību gadā turpinājās sadarbība ar Latvijas olimpiskās komiteju tās organizētajā 

projektā “Sporto visa klase”. 

Jau ceturto gadu pēc kārtas, skolā norisinās starptautiskais konkurss angļu valodā Hippo. 
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Skolas turpmākā attīstība 

Joma 

Mācību saturs – iestādē 

īstenotās mācību 

programmas 

 Pilnveidot vispārējas vidējās izglītības programmu mācību 

saturu, ievērojot skolēnu intereses un pieprasījumu. 

 Pilnveidot mācību priekšmetu pasniegšanas metodes, 

pielietojot informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas. 

Joma 

Mācīšana un mācīšanās 
 Izkopt pedagogu vienotu izpratni par turpmāk 

pilnveidojamajiem mācību un audzināšanas darba kritērijiem. 

 Ieviest praksi, ka katra rakstveida pārbaudes darba vērtēšanas 

kritērijos tiek iekļauti kritēriji “darba izpildes kultūra” un 

“uzdevuma atslēgas vārda izcelšana” ar mērķi uzlabot skolēnu 

rakstu darbu kultūru un tekstpratību. 

 Attīstīt skolēnu līdzatbildību par iesaistīšanos mācību darbā, 

mācīšanās rezultātiem un piedāvāto resursu un atbalsta 

izmantošanā. 

 Pilnveidot skolēnu pašvadītas mācīšanās, darba ar dažādiem 

informācijas avotiem un digitālo rīku izmantošanas prasmes 

mācību procesā prasmes. 

 Katram mācību priekšmeta skolotājam izstrādāt mācību 

priekšmeta sasniedzamo rezultātu vērtēšanas kritērijus, 

pamatojoties uz Skolas iekšējiem noteikumiem “Izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”. 

Joma 

Izglītojamo sasniegumi 
 Rakstītprasmes pilnveidošana sākumskolas posmā. 

 Attīstīt 5. klašu skolēnu adaptāciju pamatskolas posmā, ar 

mērķi mazināt sekmju kritumu pārejā no 4. uz 5. klasi. 

 Turpināt iesaistīt atbalsta personālu skolēnu mācīšanās 

motivācijas stiprināšanai. 

 Mazināt skolēnu mācību slodzi un satura sadrumstalotību, 

turpinot pāreju uz kompetenču pieeju izglītībā, stiprinot 

skolotāju sadarbību, paplašinot bloka/pāru stundu lietojumu. 

 Metodisko komisiju ietvaros organizēt vidusskolas valodu 

skolotāju labās prakses nodošanu kolēģiem, turpmākai 

skolēnu veiksmīgai sagatavošanai valsts centralizētajiem 

pārbaudījumiem. 

 Strādāt pie skolēnu atbildīgākas attieksmes veidošanas 

gatavojoties valsts pārbaudes darbiem. 

Joma 

Atbalsts izglītojamajiem 
 Veicināt sadarbību starp skolēnu, skolotājiem, atbalsta 

komandas speciālistiem, īpašu vērību veltot arī vecāku 

līdzatbildības stiprināšanai. 

 Priekšmetu skolotājiem vairāk integrēt karjeras vadības 

prasmju apguvi savā mācību priekšmetā. 

 Izstrādāt un īstenot karjeras izglītības programmu. 

 Izglītot skolotājus par mācību procesa diferenciācijas un 

individualizācijas iespējām, īstenojot kompetenču pieeju 

izglītībā. 

 Pilnveidot metodes darbā ar bērniem, kuriem ir specifiski 

mācīšanās traucējumi vai mācīšanās grūtības. 

Joma 

Izglītības iestādes vide 
 Turpināt attīstīt skolēnu, skolotāju un vecāku piederības sajūtu 

skolai. 
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 Jauno kolēģu iesaiste skolas dzīvē.  

 Turpināt veidot skolēnos apziņu par labām uzvedības 

normām. 

 Turpināt pilnveidot skolas telpu un ārējās vides estētisko 

noformējumu. 

Joma 

Izglītības iestādes resursi 
 Skolas materiāltehnisko resursu un iekārtu (t.sk. informācijas 

tehnoloģiju) atjaunošana un papildināšana. 

 Rast risinājumu papildus garderobes skapīšu izvietošanai 

pamatskolas klasēm. 

 Veicināt skolotāju piedalīšanos savā profesionālajā pilnveidē 

saistībā ar kompetenču pieeju izglītībā. 

 Pilnveidot pedagogu pieredzes apmaiņas sistēmu. 

Joma 

Izglītības iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

 Izstrādāt Skolas “Attīstības plānu 2021 – 2023.” 

 Mūsdienīgas aptaujas sistēmas izmantošana atgriezeniskās 

saites saņemšanai. 

 Turpināt pilnveidot Skolas darba plānošanu. 

 Veicināt kolektīva motivāciju iesaistīties skolas darba 

plānošanā un pašvērtēšanā. 

 Meklēt jaunas metodes un formas kvalitatīva Skolas vadības 

darba realizēšanai. 

 Jaunu E-risinājumu izmantošana skolas darbības 

dokumentēšanai un popularizēšanai. 

  Pilnveidot sadarbību ar Ikšķiles novada uzņēmējiem. 

 Veicināt skolu starptautisko sadarbības projektu realizāciju. 

 

Skolas izvirzītās prioritārās jomas nākamajam mācību gadam ir: 

1. Mācīšana un mācīšanās, 

2. Izglītības iestādes vide. 

 

 

 

Ikšķiles vidusskolas direktore G. Liepiņa 

 

 

SASKAŅOTS 

Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs 

______________   I. Trapiņš 

2020. gada 30. septembris 
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PIELIKUMS 
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1. tabula 

Informācija par Ikšķiles vidusskolā īstenotajām izglītības programmām 

Nr. 

p.k. 

Informācija par licencēm 
Izglītojamo skaits 

2017./2018.m.g. 

Izglītojamo skaits 

2018./2019.m.g. 

Izglītojamo skaits 

2019./2020.m.g. 

IP kods IP nosaukums 
Licences 

Nr. 

Licences 

izsniegšanas 

datums 

Akreditācijas 

termiņš 
Sākumā Beigās Sākumā Beigās Sākumā Beigās 

1. 21011111 Pamatizglītības programma V-8517 02.05.2016. 13.04.2021. 508 508 742 744 749 752 

2. 23012111 
Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) 

humanitārā un sociālā virziena programma 
V-8518 02.05.2016. 13.04.2021. 37 39 60 61 99 97 

3. 23013111 

Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) 

matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programma 

V-8519 02.05.2016. 13.04.2021. 85 85 132 130 135 136 

4. 21015611 
Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 
V-8899 12.12.2016. 13.04.2021. 22 14 25 25 30 30 

5. 21015811 
Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 
V-8900 12.12.2016. 13.04.2021. 1 1 3 3 3 3 

6. 31012011 
Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā 

virziena programma 
V-8520 02.05.2016. 08.03.2021. 21 21 32 30 24 23 

7. 31013011 
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas virziena programma 
V-8521 02.05.2016. 13.04.2021. 14 14 26 25 27 27 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47029&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47029&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53540&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53541&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=54975&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=54976&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47026&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53542&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53543&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


 

 

2. tabula 

Klase 
Mācību 

priekšmets 

Mācību 

gads 

1 – 3 balles 

nepietiekams 

līmenis % 

4 – 5 balles 

pietiekams 

līmenis % 

6 – 8 balles 

optimāls 

līmenis % 

9 – 10 balles 

augsts 

līmenis % 

2. 

Latviešu 

valoda 

2016./2017. 0 9% 47% 44% 

2017./2018. 0 3,5% 73,9% 22,6% 

2018./2019. 0 3,8% 61,5% 34,6% 

2019./2020. 0 1,7% 64,1% 34,2% 

Matemātika 

2015./2016. 0 8% 64,8% 27,2% 

2016./2017. 0 5% 65% 30% 

2017./2018. 0 2,6% 74,6% 22,8% 

2018./2019. 0 1% 62% 36,5% 

2019./2020. 0 2,6% 52,1% 45,3% 

3. 

Angļu valoda 

2015./2016. 0 5,8% 51,5% 42,7% 

2016./2017. 0 4,1% 52% 43,9% 

2017./2018. 0,8% 6,7% 55,2% 37,1% 

2018./2019. 0 6,7% 67,2% 26,1% 

2019./2020. 0 0 37,7% 62,3% 

Latviešu 

valoda 

2015./2016. 0 9,7% 74,8% 15,5% 

2016./2017. 0 7,3% 74,8% 17,9% 

2017./2018. 0 7,9% 57,4% 34,7% 

2018./2019. 0 8,4% 74,8% 16,8% 

2019./2020. 0 1,9% 67% 31,1% 

Matemātika 

2015./2016. 0 9,7% 72,8% 17,5% 

2016./2017. 0 11,4% 63,4% 25,2% 

2017./2018. 0 5,9% 59,4% 34,7% 

2018./2019. 0 11,3% 72,2% 16,5% 

2019./2020. 0 2,6% 52,1% 45,3% 

4. 

Angļu valoda 

2015./2016. 0 7,9% 52,5% 39,6% 

2016./2017. 0 6,6% 65,1% 28,3% 

2017./2018. 0,8% 6,9% 61,8% 30,5% 

2018./2019. 0 9,2% 63,3% 27,5% 

2019./2020. 0 4% 62,4% 33,6% 

Latviešu 

valoda 

2015./2016. 0 11,9% 58,4% 29,7% 

2016./2017. 0 11,3% 70,8% 17,9% 

2017./2018. 0 4,7% 70,1% 25,2% 

2018./2019. 0 5,5% 60,6% 33,9% 

2019./2020. 0 4% 76% 20% 

Matemātika 

2015./2016. 0 18,8% 65,3% 15,8% 

2016./2017. 0 12,3% 76,4% 11,3% 

2017./2018. 0 12,6% 65,4% 22% 

2018./2019. 0 9,2% 52,3% 38,5% 

2019./2020. 0 4,8% 71,2% 24% 

Dabszinības 

2015./2016. 0 5,9% 68,3% 25,7% 

2016./2017. 0 5,7% 77,4% 17% 

2017./2018. 0 1,5% 69,5% 29% 

2018./2019. 0 2,8% 64,2% 33% 

2019./2020. 0 0,8% 60% 39,2% 
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Klase 
Mācību 

priekšmets 

Mācību 

gads 

1 – 3 balles 

nepietiekams 

līmenis % 

4 – 5 balles 

pietiekams 

līmenis % 

6 – 8 balles 

optimāls 

līmenis % 

9 – 10 balles 

augsts 

līmenis % 

Mūzika 

2015./2016. 0 2% 46,5% 51,5% 

2016./2017. 0 3,8% 61,3% 34,9% 

2017./2018. 0 4,6% 60,3% 35,1% 

2018./2019. 0 4,6% 53,2% 42,2% 

2019./2020. 0 2,4% 56% 41,6% 

Sociālās zinības 

2015./2016. 0 3% 65,3% 31,7% 

2016./2017. 0 5,7% 67,9% 26,4% 

2017./2018. 0 2,3% 47,3% 50,4% 

2018./2019. 0 0,9% 56% 43,1% 

2019./2020. 0 0 54,4% 45,6% 

Vizuālā māksla 

2015./2016. 0 2% 65,3% 32,7% 

2016./2017. 0 3,8% 64,2% 32,1% 

2017./2018. 0 0,9% 60,2% 38,9% 

2018./2019. 0 2,8% 56% 41,3% 

2019./2020. 0 0,8% 54,4% 44,8% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

2015./2016. 0 1% 65,3% 33,7% 

2016./2017. 0 1,9% 63,2% 34,9% 

2017./2018. 0 0,8% 49,6% 49,6% 

2018./2019. 0 0,9% 51,4% 37% 

2019./2020. 0 0 44,8% 55,2% 

Literatūra 

2015./2016. 0 5% 65,3% 29,7% 

2016./2017. 0 12,3% 72,6% 15,1% 

2017./2018. 0 3,8% 55% 41,2% 

2018./2019. 0 1,8% 55% 43,1% 

2019./2020. 0 6,4% 61,6% 32% 

Sports 

2015./2016. 0 1% 67,3% 31,7% 

2016./2017. 0 0,9% 68,9% 30,2% 

2017./2018. 0 1,5% 73,1% 25,4% 

2018./2019. 0 0,9% 62% 37% 

2019./2020. 0 6,5% 68,3% 25,2% 

Datorika 

2016./2017. 0 1,9% 84,9% 13,2% 

2017./2018. 0 4,6% 71% 24,4% 

2018./2019. 0 1,8% 80,7% 17,4% 

2019./2020. 0 0 43,2% 56,8% 

Krievu valoda 

2016./2017. 0 5,7% 67% 27,4% 

2017./2018. 0 4,6% 59,5% 35,9% 

2018./2019. 0 7% 50% 43% 

2019./2020. 0 1% 51,5% 47,6% 

Vācu valoda 
2018./2019. 0 0 21,7% 78,3% 

2019./2020. 0 0 13,6% 86,4% 

 


