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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

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

Izglītības 

programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, noslēdzot 

programmas apguvi vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 
Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pamatizglītības 

profesionāli 

orientētā virziena 

programma 

210114111  V-5044 09.03.2012 42 42 

Pamatizglītības 

programma 

210171111  V-3739 20.09.2020 24 24 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

profesionāli 

orientētā virziena 

programma 

31014011  V-5692 29.08.2011 19 20 



3 
 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

programma 

3016011  V-3293 20.08.2020 6 7 

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to 

saistītie izaicinājumi, pedagogu mainība 

u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. (31.08.2021.) 

20  

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk kā 

1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

0  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta personāls 

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

Bibliotekārs -1 (0,1 likme) 

Pedagoga palīgi - 4 (0,479 

likme) 

Izglītības iestāde pēc vajadzības izmanto 

Rēzeknes novada pašvaldībā pieejamo 

atbalsta personālu. 

 

 

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

kvantitatīvi, izglītības iestādei un izglītības iestādes vadītājam) 

 

 

Prioritātes 

 

 

Plānotie sasniedzamie rezultāti 

Jaunā izglītības satura ieviešanas pilnveidošana pamatskolas 1., 

4., un 7. klasēs, tā ieviešana 2., 5. un 8. un vidusskolas klasēs. 

Uzlabojusies skolēnu mācību motivācija un kvalitāte, kas 

atspoguļojas sasniegumos, beidzot semestri un mācību gadu. 
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Mērķtiecīga pedagogu savstarpējā sadarbība kvalitatīva un 

jēgpilna mācību procesa organizēšanā, atbalsta sniegšanā 

skolēniem un vecākiem mainīgajos apstākļos. 

Ikdienā darbojas visiem saprotami savstarpējas sadarbības modeļi 

mācīšanas un mācīšanās kvalitātes uzlabošanai. 

Vadītājam sniegt nepieciešamo atbalstu pedagogiem un 

izglītojamiem, papildinot skolas tehnisko un elektronisko mācību 

resursus, radot labvēlīgu darba un mācību vidi kvalitatīva 

izglītības procesa nodrošināšanai. 

Visu mācību priekšmetu mācīšanai nodrošināti tehniskie un 

elektroniskie mācību līdzekļi, mācību satura resursi. Izveidota ērta 

un labvēlīga vide kvalitatīvam mācību darbam.  

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1. Izglītības iestādes misija – radīt iespēju Latgales jauniešiem iegūt kvalitatīvu profesionāli orientēto pamatizglītību un vispārējo vidējo 

profesionāli orientēto izglītību saskaņā ar novada tautas mākslas tradīcijām, veidot izpratni par Latgales novada kultūrvidi un vēlmi 

piedalīties tās kopšanā un tālākā attīstīšanā. 

 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – zinātkāra, radoša un atbildīga personība. 

 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  

Skaista, draudzīga skola sakoptā, pašu veidotā vidē, kur svarīgs skolēns – cilvēks. Skola, kurā vienuviet ir kvalitatīva vispārējā un profesionālā 

virziena izglītība no 1. līdz 12.klasei, jēgpilna un personības izaugsmi veicinoša darbība skolēniem un darbiniekiem.  

2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti 
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Skolas darbības 

jomas 
Darbības prioritāte 

 

Mērķi Sasniegtais 

1. Mācību saturs, 

Izglītības iestādes 

īstenotās 

izglītības 

programmas 

1 Pamatizglītības 

programmas (ar 

augstākiem 

sasniedzamajiem 

rezultātiem tehnoloģiju 

mācību jomā) 

īstenošanas pilnveide 

jaunajā saturā. 

2. Efektīvas atgriezeniskās 

saites veidošana mācību 

procesā. 

1. Panākt augstākus 

rezultātus dizaina un 

tehnoloģiju jomā 

atbilstoši skolas 

programmai. 

2. Panākt izpratni par 

mācību procesu un tā 

vērtēšanu pedagogiem, 

skolēniem un vecākiem 

jaunā mācību satura 

kontekstā. 

 

1. 2020./2021. mācību gadā, neraugoties uz 

ilgstošām attālinātajām mācībām, skolēni ar 

saviem darbiem piedalījušies starpskolu 

konkursā, Latvijas olimpiādē, kur saņēmuši 

godalgas, kā arī veidotas darbu izstādes skolā. 

12.klases izglītojamie izgatavojuši kvalitatīvus 

diplomdarbus. 

2. Atjaunināta izglītojamo sasniegumu vērtēšanas 

kārtība. Skolotāji, skolēni un vecāki zina, kā 

notiek skolēnu sasniegumu vērtēšana. 

3. Izglītības 

iestādes resursi 

1. Visu priekšmetu 

mācīšanas 

nepārtrauktība, 

nodrošinot pedagoģisko 

personālu. 

2. Papildināt visu veidu 

mācību un tehniskos 

resursus atbilstoši 

izglītības procesa 

aktuālajām vajadzībām. 

 

1. Nodrošināta mācīšanās 

un mācīšanas kvalitāte 

atbilstoši mainīgajiem 

apstākļiem (klātiene un 

attālināti). 

1. Izglītības iestāde pilnībā nodrošināta ar visu 

jomu mācību priekšmetu pedagogiem. 

2. Trīs sākumskolas klases un rokdarbu kabinets 

aprīkots ar jaunām mēbelēm. 

3. Uzlabota interneta infrastruktūra skolas telpās. 

4. Iegādātas 20 jaunas tehniskās ierīces (datori, 

projektori, ekrāni) efektīvāka mācību procesa 

nodrošināšanai gan klātienē, gan attālināti. 

5. Papildināts aprīkojums skolotāju un skolēnu 

atpūtas telpās.  

6. Tiek izmantotas mācību resursu platformas: 

Soma.lv, Māconis.lv, Uzdevumi.lv, 

Latonika.lv. 
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3.Kritēriju izvērtējums 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visi pedagogi iesaistīti mācību gada un audzināšanas prioritāšu, 

galveno uzdevumu un sasniedzamo rezultātu apzināšanā un 

ieviešanā  

Pilnveidot pašnovērtēšanas plānošanas procesu 

Direktore sadarbībā ar pagasta pārvaldi plāno skolas gada budžetu 

atbilstoši stratēģiskajām un operatīvajām vajadzībām. Finanšu 

resursi tiek izmantoti efektīvi un jēgpilni, nepieciešamības 

gadījumā veicot budžeta grozījumus. Tiek piesaistīti arī līdzekļi 

no projektiem uz ziedotājiem.  

Aktivizēt visu darbinieku un vecāku iesaisti iestādes darba 

plānošanā. 

 Piesaistīt vairāk projektu līdzekļu vides labiekārtošanai, 

daudzveidīgāka mācību un ārpusstundu darba nodrošināšanai. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Direktorei ir zināšanas un izpratne par darba tiesībām, bērnu 

tiesībām, personas datu aizsardzību, drošu darba un mācību vidi, 

kas veicina iekšējo normatīvo aktu bāzes kvalitāti 

Papildināt zināšanas līderības jomā 

Direktore prot pieņemt lēmumus, nepieciešamības gadījumā 

uzklausot vadības komandas viedokļus, uzņemas atbildību par 

tiem. 

 

Pozitīvā sadarbībā balstīta komunikācija ar visām mērķgrupām. 

Operatīva problēmsituāciju risināšana. 
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Direktore, darbojoties Latvijas izglītības vadītāju asociācijas 

(LIVA) valdē, piedalās priekšlikumu izstrādē izglītības politikas 

dokumentu pilnveidei. 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Uz attīstību vērsta sadarbība ar pašvaldību. Paplašināt konstruktīvu sadarbību, īstenojot inovatīvas idejas 

Regulāra iestādes publicitātes nodrošināšana. 

Darbība Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas valdē.  

Aktualizēt skolas mājas lapas saturu. 

 

Skolā izveidots labas pieredzes un ideju stends, kur katrs skolotājs 

var piecienot savu lapiņu, bet pārējie var izvēlēties, kura kolēģa 

ideju var papildināt un sadarboties. 

Aktivizēt visu mērķgupu plašāku iesaisti skolas izziņas un 

inovāciju kultūras veidošanā. 

 Dažādot savstarpējo sadarbību. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolā strādā 6 izglītības zinātņu maģistri un viena izglītības zinātņu 

doktore. 

Motivēt pedagogus turpināt izglītību augstākā pakāpē. 

Skolā ir pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšanas sistēma, kas 

veicina pedagogu izaugsmi 

Rast iespējas piedāvāt pedagogiem daudzveidīgākas iespējas 

profesionālajai izaugsmei. 

 

 

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

Projekts Mērķis/iegūtais 
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Lauku atbalsta dienesta  projekti - Skolas auglis un skolas piens. Bezmaksas augļi un piens pirmsskolas un 1.- 9. kl. skolēniem no 

oktobra līdz februārim 

ESF FINANSĒJUMA PROJEKTI : 

1.ESF projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) 

 

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs”(Nr.8.3.5.0/16/I/001)  

Sniegts individuāls atbalsts 11 izglītojamiem, kuriem bija grūtības 

dažādu mācību priekšmetu apguvē, kuriem mācību gada noslēgumā 

bija vērojams sasniegumu uzlabojums vidēji par 10%. 

 

Nodrošināts karjeras konsultanta darbs skolā un dažādi saistoši 

karjeras izglītības pasākumi. 

Latvijas simtgades projekts “Latvijas skolas soma” Ar ekskursijām un izzinošiem pasākumiem skolēniem stiprināt 

valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes 

kompetenci, paaugstināt izglītības kvalitāti.  
Rēzeknes novada pašvaldības projekts “Dzīvei gatavs”  Vecāko klašu skolēniem iespēja vasarā apgūt jaunas prasmes. 

Piemēram, 2021.gada vasarā – traktora vadīšanu.  
 

5. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

Audzināšanas darba mērķis ir organizēt un īstenot mērķtiecīgu un pēctecīgu audzināšanas darbu, lai nodrošinātu iespēju katram izglītojamajam 

kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot  

to iedzīvināšanu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij. 

Prioritātes un to ieviešana. 

Mērķtiecīga karjeras izvēle (2019./ 2020.) 

• Organizēti daudzveidīgi karjeras izglītības pasākumi visu vecumu posmu izglītojamies skolā un ārpus tās. 

• Veicot aptaujas un pārrunas, iegūta atgriezeniskā saite no skolēniem par iespaidiem un ieguvumiem, piedaloties karjeras izglītības 

pasākumos. 

• Pasākumi, nodarbības, kuros skolēniem ir modelēt savu profesionālo nākotni. 

Atbalsts pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšanā. Izglītojamo ģimenes līdzdalības uzlabošana mācīšanās procesā. (2020./2021.) 



9 
 

• Audzinātāju vadībā katrs izglītojamais, rakstot un zīmējot, izveidoja savas izaugsmes taku. 

• Ieviestas daudzveidīgas komunikācijas formas ar izglītojamo vecākiem mācīšanās kvalitātes uzlabošanai gan klātienes, gan attālinātā 

mācību procesa režīmā.  

• Apkopota informācija par skolēnu mācīšanās paradumiem un prasmēm, sniegts konsultatīvais atbalsts mācīšanās prasmju uzlabošanai. 

Sociāli atbildīgas, tikumīgas, pilsoniski aktīvas personības veidošana. (2021./2022.) 

• Izglītojošas nodarbības par veselību un drošību visu vecumu posmos, t. sk. rīcība un paradumi Covid 19 izplatības ierobežošanai. 

• Mērķtiecīgs darbs stundās, klases stundās, pasākumos, lai skolēniem veidotu visaptverošu izpratni par tikumiem un vērtībām. 

• Atbildībā balstītu paradumu veidošana, kas nostiprinās par tikumiem. 

  

6. Citi sasniegumi 

Skola uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos,  izglītības iestādes pārbaudes darbos, ikdienas darbā, olimpiādēs un 

konkursos. Neraugoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju un ilgstošo attālināto mācību darbu, visi 12.klases skolēni izstrādāja kvalitatīvus 

diplomdarbus. Valsts pārbaudes darbu, diplomdarbu un ikdienas darbu rezultāti liecina, ka skolēnu vērtējumi tajos būtiski neatšķiras no iepriekšējo 

mācību gadu pārbaudes darbu rezultātiem.  

Skolā sistemātiski un mērķtiecīgi  apkopo informāciju par katra skolēna mācību sasniegumiem, mērķtiecīgi pielāgo atbalsta pasākumus. 

Izglītojamie piedalījās un saņēma godalgotas vietas valsts olimpiādē priekšmetā Dizains un tehnoloģijas, godalgotas vietas Rīgas Centra 

daiļamatniecības pamatskolas organizētajā starpskolu radošo darbu konkursā, mācību gada laikā izveidotas 4 skolēnu darbu izstādes skolas telpās, 

2021.gada septembrī sarīkota skolēnu darināto tērpu skate. 

 

Izglītības iestādes vadītājs 
    Gundega Rancāne 

   

 
 


