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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. 

Uz 31.05.2021. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pamatizglītības 

programma 
21011111  V_136 22.08.2011. 184 180 

Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem  

21015611  V_628 01.08.2018. 13 13 

Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem  

21015811  V_629 01.08.2018. 3 3 

Vispārējās vidējās 

izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma  

31011011  V-2733 20.08.2010. 22 22 

Vispārējās vidējās 

izglītības programma 
31016011  V_4117 26.10.2020. 8 9 

 

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.) 

30 Izglītības programmu īstenošanai 

nodrošināts nepieciešamais personāls. 

Pedagogu izmaiņas minimālas. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

1 Speciālais pedagogs 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls, noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

7 Psihologs, bibliotekārs, karjeras 

konsultants, mūzikas terapeits, 

logopēds (ilgstoši uz slimības lapas) – 

valsts MD finansējums (bibliotekārs 50%). 

Medmāsa, sociālais pedagogs - 

Pašvaldības finansējums. 

  



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) 

Prioritāte: 

Kompetencēs balstīta mācību satura īstenošana 1.,2.,4.,5.,7.,8.,10.,11.klasē 

SR 

Ir īstenoti jaunie izglītības standarti. 

Nodrošināta atbilstoša mācību materiālā bāze. 

Skolotāji sadarbojas un savstarpēji atbalsta viens otru mācību procesa plānošanas un 

īstenošanas procesā, realizējot pilnveidoto mācību saturu un skolēncentrētu pieeju 

Pedagogi ir atbalstīti jauno standartu īstenošanā – nodrošināta regulāra, mērķtiecīga mācību 

stundu savstarpējā vērošana un atgriezeniskās saites sniegšana kolēģiem viņu profesionālās 

pilnveides nodrošināšanai, lai attīstītu izglītības iestādes darbību pēc mācīšanās organizācijā 

principiem. 

Organizēta pedagogu dalīšanās pieredzē. 

 

Prioritāte 

Tehnoloģiju lietpratīga izmantošana mācību procesā 

SR  

Skolotāji mērķtiecīgi izmanto IKT rīkus, kas veicina diferencētu pieeju un pašvadītu 

mācīšanos. 

Skolotāji uzsāk apgūt un pielietot mācīšanās platformas skolo.lv vidi. 

90% pedagogu jūtas droši dažādu digitālo mācību rīku izmantošanā, regulāri vada tiešsaistes 

mācību stundas, kuru laikā notiek efektīva mācīšana un mācīšanās, sekmē skolēnu pašvadītas 

mācīšanās prasmes. 

Organizēta regulāra skolotāju apmācība pašvadītas mācīšanās nodrošināšanai. 

Skolēni izprot informācijas meklēšanas un interneta priekšrocības. 

 

Prioritāte 

Pilnveidot katra skolēna un katra skolas darbinieka izpratni par personības pārmaiņu 

attīstību un tās veicinošiem paradumiem 

SR  

Skolēni ir iemācījušies izvirzīt mērķi, sasniedzamos rezultātus, plānot laiku un savu darbu, ir 

motivēti pašvadītam mācīšanās procesam un individuālo spēju un talantu attīstībai. 

Visi prot izvērtēt savas stiprās puses, ieraudzīt iespējas, veikt objektīvu pašnovērtēšanu. 

Pilnveidotas skolēnu mācīšanās kompetences, stratēģiju pielietojums mācību procesā. 

Skolēnos veicināta atbildība par savu uzvedību, rīcību. 

Pozitīva sadarbības vide visās jomās, kas sekmē katra individuālo spēju attīstību. 

 

  



2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – veidot skolēniem atbalstošu izglītības vidi, organizēt un īstenot 

izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts Pamatizglītības standartā un valsts Vispārējās 

vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – atbalstošā vidē motivēts skolēns apguvis prasmes 

darboties mūsdienu mainīgajā pasaulē. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  

DARBS UN ZINĀŠANAS, CIEŅA UN ATBILDĪBA, ATBALSTS UN DROŠĪBA. 

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

  

Uzdevums  Sasniegtais rezultāts Turpmākās vajadzības 

Uzsākt ieviest jauno kompetencēs 

balstīto mācību saturu 

1.,4.,7.,10.klasē,  

Uzsākta jaunā mācību satura 

ieviešana.  

Turpināt ieviest jauno saturu 

pēc valstī noteiktā plāna. 

Pilnveidot skolēnu mācīšanās 

kompetences, stratēģiju 

pielietojumu mācību procesā, 

patstāvīgu un atbildīgu mācīšanos. 

Apgūtas dažādas lasītprasmes 

stratēģijas un pilnveidota 

prasme pielietot tās atbilstoši 

mācību saturam 

Turpināt darbu pie citu 

mācīšanās stratēģiju prasmju 

pielietošanas. 

Veidot vienotu skolotāju izpratni 

par strukturētu, produktīvu mācību 

stundu SR, jēgpilniem uzdevumiem 

un AS, SL.  

Regulāras skolotāju 

savstarpējās stundu vērošanas 

notikušas klātienes mācību 

laikā.  

Dalīšanās pieredzē par AS 

sniegšanas dažādošanu. 

Labās prakses apkopošana. 

Veicināt  skolotāju sadarbību un 

sniegt metodisko atbalstu 

kompetenču pieejā balstīta mācību 

satura realizācijā 

Skolotāji darba grupās un 

individuāli ir izstrādājuši 

snieguma līmeņa aprakstus 

dažādām skolēnu prasmēm, kas 

labāk palīdz skolēnam izprast 

saņemto vērtējumu. 

Turpināt darbu pie SL 

veidošanas, publicēšanas 

visiem skolas skolotājiem 

pieejamā platformā. 

Nostiprināt skolēnos attieksmi pret 

dzīves pamatvērtībām, pilsonisko 

līdzdalību un atbildību. 

Mācību gada laikā notikušie 

pasākumi aktualizē skolas 

kopīgos mērķus, tradīciju 

saglabāšanu un patriotismu 

(“Mūsu dzejas vitamīni”, 

Miķeļdienas mandalas 

veidošana, “Manas saknes manā 

zemē”, Pēdējais zvans 12.kl. 

u.c.) 

Turpināt aktualizēt skolas 

izvirzītās vērtības, organizēt 

pasākumus skolēnu drošības 

un  veselīga dzīvesveida 

popularizēšanai. 

 

 

 

 

  



 

3. Kritēriju izvērtējums  

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Mācību gada darba izvērtējumos skolotāji sniedz sava 

darba, admonistrācijas darba, skolas prioritāšu izpildes 

vērtējumu un ieteikumus turpmākam darbam, kas 

Pedagoģiskās padomes sēdē tiek izskatīti, tiek spriests par 

uzdevumu izpildi un jaunu uzdevumu izvirzīšanu. 

Skolas darba izvērtējumā vairāk iesaistīt 

skolēnus un viņu vecākus. 

Lai nodrošinātu pēctecību un pedagogu sadarbību visos 

līmeņos, ir izveidotas metodiskās jomas metodisko 

komisiju vietā. Var secināt, ka līdz ar to ir labākas iespējas 

sadarboties sākumskolas un pamatskolas pedagogiem. 

Veidot mācību jomu organizētus pasākumus 

skolēniem un skolotājiem visa mācību gada 

garumā, aktualizējot skolas izvirzītās 

pamatvērtības. 

Uzsverot audzināšanas darba un mācību darba saistību, 

pieņemts lēmums par vietnieka audzināšanas un 

ārpusstundu darbā vietas likvidēšanu un pienākumu 

pārdali starp diviem vietniekiem un direktori.  

Audzināšanas darba prioritātes jēgpilni iekļaut 

ikdienas mācību darbā jebkurā mācību stundā. 

Lietderīgi un prasmīgi tiek izmantoti piešķirtie finanšu 

līdzekļi mērķu realizācijai. Tiek piedomāts, lai skolas 

apkārtējā vide un arī iekštelpas būtu mājīgas un gaumīgi 

iekārtotas. Materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā, 

notiek regulāra to apkope un remonts. 

Turpināt skolas ventilācijas sistēmas 

atjaunošanu/izveidi; 

žalūziju nomaiņu skolas saules pusē; 

dizaina un tehnoloģiju kabinetu labiekārtošanu 

un materiāltehnisko līdzekļu pilnveidi. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Atbilstoši valsts normatīvo aktu prasībām tiek izstrādāti 

skolas iekšējie normatīvie akti, veikta to aktualizācija.  

Iekšējo normatīvo dokumentu pārskatīšana un 

pilnveide saistībā ar ATR no 1.jūlija. 

Konsultējoties ar visām iesaistītajām pusēm (vadības 

komanda, skolotāji, darbinieki, skolēni, vecāki, 

dibinātājs), argumentēti un demokrātiski tiek pieņemti 

lēmumi. Direktore uzņemas atbildību un prot vadīt krīzes 

situācijas (attālinātās mācības, ierobežojumi, loģistika). 

Aktualizēt katra darbinieka un skolēna atbildību, 

nozīmību skolas kopējo mērķu realizēšanā. 

Organizēt sarunas ar katru skolas darbinieku. 

Regulāras informatīvās sapulces, metodiskais darbs, 

atbalsta personāla apspriedes nodrošina informācijas apriti 

un pedagogu viedokļu regulāru uzklausīšanu 

Turpināt regulāru informācijas apriti (arī 

attālināto mācību laikā).  

Sniegt nepieciešamo atbalstu  psihoemocionālās 

veselības uzlabošanai jebkuram kolektīva 

darbiniekam. 

Rīcība, runa un darbība ir cieņpilna, balstīta uz 

vispārcilvēciskām, personīgām un iestādes kopīgām 

vērtībām, direktore  izsaka viedokli arī gadījumos, ja 

jāpieņem nepopulārs lēmums. 

 

Mērķtiecīgi tiek popularizēts skolas kolektīva kopīgi 

paveiktais, skolas prioritātes. Skolas kolektīvam, vecākiem 

un skolēniem tiek skaidrotas izglītības attīstības vadlīnijas. 

Turpināt skolas vērtību aktualizāciju visām 

iesaistītajām pusēm. 

Ir zināšanas un pieredze audzināšanas, mācīšanas, 

mācīšanās jomā, vispusīgas zināšanas par pedagoģijas, 

skolvadības un pārvaldības aktualitātēm un pētījumiem. 

Direktore ir klases audzinātāja divām vidusskolas klasēm, 

vada mācību stundu - Projektu darbs, nepieciešamības 

Apmeklēt kursus savas personības pilnveidei par 

stresa menedžmentu un profesionālo izdegšanu, 

kas dotu ierosmi kolēģu atbalstam turpmākajā 

darbā.  



gadījumā aizvieto skolotājus to tālākizglītības vai 

slimošanas laikā. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Regulārās tikšanās reizēs iestādes dibinātājs tiek informēts 

par skolas resursu pilnveidi, vajadzībām, notiek diskusijas 

par optimāli labāko variantu iesaistītajām pusēm. 

Pēc ATR, izvērtēt jaunā novada prasības, 

informēt pašvaldību par skolas aktualitātēm un 

vajadzībām. 

Regulāras sanāksmes ar Engures pagasta pārvaldes 

vadītāju, kultūras un pasākumu, sporta organizatoriem 

pagastā. Tiek atbalstīti skolas skolēni dažādu projektu 

realizēšanā – transports, nometnes, telpas. Pagasta 

iedzīvotāji izmanto skolas sporta zāli, brīvā laika 

pavadīšanas centru, telpas skolas internātā.  

Skolā tiek atbalstīta un sniegta prakses vieta LU, sporta 

pedagoģijas akadēmijas, Liepājas ……..studentiem  

Turpināt sadarbību ar Engures pagasta pārvaldi, 

pagasta izglītības iestādēm, Piekrastes konventu, 

pensionāru padomi,  

Turpināt atbalstīt jauniešu sporta aktivitātes arī 

ārpus skolas interešu izglītības.  

Skolas kolektīvs ir atvērts un motivēts mērķtiecīgai 

izaugsmei. Kopīgi tiek apspriesti un izvērtēti dažādi 

varianti, lai meklētu labāko risinājumu pārmaiņu 

ieviešanā. 

Turpināt veidot snieguma līmeņu aprakstus un 

veikt to apkopošanu ar pieeju visiem skolas 

skolotājiem. 

Notiek kopīgi organizēti semināri un kursi visam 

kolektīvam vienota skatījuma realizēšanai, metodiskās 

dienas, pieredzes apmaiņas un atpūtas pasākumi visam 

skolas kolektīvam. 

Turpināt darbu labās prakses apkopošanai. 

Notiek skolas vadības regulāra sadarbība ar personālu, 

skolēniem un viņu vecākiem. Visu iesaistīto pušu 

nodrošināšana ar nepieciešamajiem materiāltehniskajiem 

resursiem (arī attālināto mācību laikā). 

Nodrošināt sistemātisku vecāku izglītošanu par 

bērnu audzināšanu un pedagoģijas pamatiem, 

bērnu psihoemocionālo veselību. 

Tiek atbalstītas jauniešu idejas – (telpas Skolēnu domei – 

remonts, iekārtojums; jauniešu centram), sporta 

aktivitātēm un pasākumiem. 

Turpināt darbu pie skolēnu izglītošanas par 

plānošanu un pašnovērtēšanu. 

Aktivizēt Skolas padomes darbu. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolā ir viss izglītības procesa nodrošināšanai 

nepieciešamais personāls, lai īstenotu izglītības 

programmas un sniegtu sociālpedagoģisko atbalstu. 

Direktore ir izvērtējusi, vai personāls ir tiesīgs strādāt 

izglītības iestādē. 

Skolas skolotājiem ir atbilstošas zināšanas mācību procesa 

sekmīgai realizācijai 

Turpināt skolas skolotāju tālākizglītības un 

profesionālās kvalifikācijas pilnveidi. 

Notiek mērķtiecīgs un plānveidīgs skolotāju tālākizglītības 

kursu, semināru un konferenču apmeklējums 

Turpināt sniegt metodisko atbalstu pedagogiem 

jaunā mācību satura īstenošanai atbilstoši 

standartam. 

Mācību gada noslēgumā skolotāji izvērtē savu 

profesionālo darbību, veiksmes, iespējas, nepieciešamos 

uzlabojumus 

Veikt pārrunas ar katru skolas darbinieku, par 

viņu individuālo skatījumu skolas vīzijas 

īstenošanai. 

Pārskatīt skolotāju lielo noslodzi, kas var 

izvērsties personības izdegšanā 

Skolas vadība nodrošina pamatotu semināru un kursu 

apmeklētību, nodrošinot mācību procesa nepārtrauktību. 

Turpināt skolotāju savstarpējo mācīšanos savas 

kompetences pilnveidei. 



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

 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs”, 

Skolas PKK rcībā ir karjeras kompass, dažādas spēles (“Tavas prasmes”, Tava izvēle”, “Tava 

profesija”, “Spēles darbam ar grupām”, “Motivācijas, vērtības, vajadzības” u. c.), dažāda veida 

asociatīvās kārtis sarunām par darbu, izaugsmi, mērķiem, sevi un citiem, ideju “Pitch”. PKK savā 

darbā izmanto projektā izstrādāto karjeras attīstības atbalsta metodisko materiālu aprobēšanas 

materiālus dažādām klasēm. PKK veic skolēnu aptaujas par turpmākiem izglītības plāniem, katru 

gadu tiek atjaunota un papildināta datu bāze par absolventu tālākizglītību. 

Tiek veicināta sadarbība ar citām izglītības iestādēm, darba tirgus pārstāvjiem, sociālajiem 

partneriem – NBS, pašvaldības policiju, LU, LLA, RTU, biedrību “Engures izglītībai un kultūrvides 

attīstībai”, Engures Mūzikas un mākslas skolu,  CSDD Talsu nodaļu, zivju apstrādes cehu SIA 

“Bērzciems” u.c. 

 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”,  

Gan skolēniem ar speciālām vajadzībām, gan ar augstiem mācību sasniegumiem ir sniegts atbalsts 

ikdienas mācību darbā, kas rezultējas ar augstākiem mācību rādītājiem VPD STEM jomas 

priekšmetos. Skolēni ir saņēmuši atbalstu mācību procesā un lielākoties viņiem ir izveidojusies 

pozitīva mācību dinamika. 

Skolotāji, kuri piedalījās projekta ietvaros organizētajos kursos, ieguvuši turpmākajam darbam 

vajadzīgas un svarīgas zināšanas, kas ceļ skolotāja kompetenci un palīdz darbā ar skolēniem. 

“Latvijas skolas soma”, 

Skolēni piedalījušies tautas tradīciju izkopjošos pasākumos, vēstures un kultūras aktivitātēs, 

apmeklējuši teātra izrādes, klausījušies koncertus tiešsaistē. 

“Nacionālo veselību veicinošo skolu tīkla projekti”, 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

Latvijas Universitāte – nodrošināta prakses vieta 4 studentiem. 

CSDD – autoapmācības un velomācības nodarbības skolas skolēniem. 

Jaunsardzes centrs – jaunsargu mācības skolēniem. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

 

✓ Sekmēt skolēna prasmes sava mērķa definēšanā, plānošanā, realizācijā un izvērtēšanā 

(pašvadītas mācīšanās prasmes). 

✓ Skolas vērtību jēgpilna iekļaušana mācību un audzināšanas darbā. 

✓ Karjeras izglītības nodrošināšana pēc ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālajās izglītības iestādēs” beigām. 

 

6.2. Galvenie secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas 

✓ Karjeras izglītībā tiek veikts mērķtiecīgs darbs, izmantotas daudzveidīgas darba formas 

un metodes, pielāgojot tās skolēnu vecumposmam, interesēm un vajadzībām. 

✓ Attālinātā gatavošanās Skolēnu dziesmu un deju svētkiem – izaicinājums skolēniem un 

skolotājiem.  

✓ Skolas organizētie pasākumi (arī attālināto mācību laikā) – mērķtiecīgi orientēti uz 

kopīgu mērķi, tradīciju saglabāšanu un patriotismu. 

 

  



7. Citi sasniegumi 

7.1. Engures vidusskola lepojas ar skolēnu sasniegumiem 2020./2021.mācību gadā, kuri gūti mācību 

olimpiādēs un konkursos gan klātienes, gan attālinātajā mācību procesā. 

Nr. Joma Mācību priekšmets /veids Klašu 

grupa 

Iegūtā 

vieta 

Izvirzīts 

uz 

valsti 

1. Kultūrizpratne un 

pašizpausme 

mākslā MJ 

 

MŪZIKA 

Konkurss “Muzicē un saceri” 

7. 1.  

2. VIZUĀLĀ MĀKSLA 

Tiešsaistes olimpiāde 

6. 1.  

3. Dabaszinību MJ BIOLOĢIJA 

Tiešsaistes olimpiāde 

11. 1.  

4. Sociālā un 

pilsoniskā MJ 

VĒSTURE 

Tiešsaistes olimpiāde 

12. 1.  

5.  FILOZOFIJA 

Tiešsaistes olimpiāde 

12. 1. X 

 

2020./2021.m.g.  AS “Piejūra” konkursā “Palīdzēsim kokiem!” –1.vieta vidusskolu grupā. 

 

7.2 Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes darbu rezultātu 

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

gadu laikā. 

Pārskats par CE rezultātiem 

Mācību gads Angļu valoda 

CE 

kopprocents 

Latviešu  valoda 

CE 

kopprocents 

Matemātika 

CE 

kopprocents 

2018./2019. 64.70% 49.90% 29.10% 

Valstī  62.70% 49.90% 32.70% 

2019/2020. 73.3% 61.71% 25.6% 

Valstī  66.99% 52.79% 35.3% 

2020./2021. 76.5% 63.6% 34.4%   (36.73%) 

Valstī  66.6% 51.2% 36.1% 

2020./2021.m.g. CE rezultātu analīze 

CE latviešu valodā skolēni labi veikuši gan zināšanu un pamatprasmju uzdevumus (62,4%), gan ar 

teksta izpratni saistītos uzdevumus (61, 8%). Labi veicies tekstveidnē (65%). Attaisnojies skolēnu 

sistemātiskais darbs attālinātajā mācību procesā, izkopjot prasmi rakstīt pārspriedumus, argumentēt 

savu viedokli ar dažādiem literatūras un kultūrfaktiem.  

CE matemātikā viens skolēns nepārkāpa 5% robežu, kur lielu lomu spēlējis attālinātais mācību 

process (gandrīz visa gada garumā). Jāturpina strādāt pie dažādu skolēnu matemātisko prasmju 

attīstīšanas, stratēģiju pielietošanas.  

CE angļu valodā kārtoja 10 skolēni, no tiem 4 skolēni ieguvuši B1 līmeni un 6 skolēni B2 līmeni.  

Rezultāti rāda, ka runāšanas prasmē sasniegti visaugstākie rezultāti. 

OCE indekss – trīs mācību gadu griezumā ir ar pozitīvu dinamiku. 

2018./2019.m.g. 48.51% 

2019./2020.m.g. 52.03% 

2020./2021.m.g. 57.27% 


