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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.mā
c.g.  

Izglītojamo 
skaits, noslēdzot 

programmas 
apguvi vai 
noslēdzot 

2020./2021.māc.
g. 

Nr. Licencēšana
s 

datums 

 

Pamatizglītības 
2. posma (7.- 
9.klase) 
programma  

2301111 Leona 
Paegles iela 
40, Valmiera, 

Valmieras 
novads, LV-

4201 

V_2682 15.06.2020  68 68 

Pamatizglītības 
otrā posma (7.-
9.klase) 
matemātikas, 
dabaszinību un 
tehnikas virziena 
programma 

23013111 Leona 
Paegles iela 
40, Valmiera, 

Valmieras 
novads, LV-

4201 

V-8381 07.01.2016  152 152 

Vispārējās 
vidējās izglītības 
vispārizglītojošā 
virziena 
programma 

31011011 Leona 
Paegles iela 
40, Valmiera, 

Valmieras 
novads, LV-

4201 

V-8386 08.01.2016  37 38 

Vispārējās 
vidējās izglītības 
humanitārā un 
sociālā virziena 
programma 

31012011 Leona 
Paegles iela 
40, Valmiera, 

Valmieras 
novads, LV-

4201 

V-8387 08.01.2016  15 15 

Vispārējās 
vidējās izglītības 
matemātikas, 
dabaszinību un 
tehnikas virziena 
programma 

31013011 Leona 
Paegles iela 
40, Valmiera, 

Valmieras 
novads, LV-

4201 

V-8388 08.01.2016  16 16 

Vispārējās 
vidējās izglītības 
matemātikas, 
dabaszinību un 

31013011 Leona 
Paegles iela 
40, Valmiera, 

Valmieras 

V-8389 08.01.2016  55 53 



tehnikas virziena 
programma 

novads, LV-
4201 

Vispārējās 
vidējās izglītības 
programma 

31016011 Leona 
Paegles iela 
40, Valmiera, 

Valmieras 
novads, LV-

4201 

V_3396 30.07.2020  79 74 

 
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.) 

54  

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. 

3  

 
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) 

1.3.1. Digitāli kompetenta izglītības iestāde, kuras pedagogi ir pārliecināti un 
prot izmantot digitālo tehnoloģiju klāstu informācijas iegūšanai, 
komunikācijai un vienkāršai problēmu risināšanai mācību procesā un 
jebkurā dzīves jomā 

1.3.1.1. mazas apmācību grupas, kas orientētas uz maza, konkrēta mērķa 

sasniegšanu, secīgi izvirzot aizvien augstāku mērķi, ar lielāku 

izaicinājumu 

1.3.1.2. IT iespējas un pieejamie resursi  (uzdevumi.lv, skolo.lv, soma.lv, 

maconis.lv) tiek izmantotas jēgpilni 

1.3.2. Pilnveidoti skolotāju savstarpējās sadarbības modeļi - sadarbība 

domubiedru grupās, jomu grupās, klašu grupās. Regulāra dalīšanās 

savā pieredzē, stāstot par saviem “atklājumiem”, labo pieredzi. 

1.3.3.  Turpināt darbu ar sadarbības partneriem LU SIIC, Skola2030 dažādu 

mācību līdzekļu, valsts pārbaudes darbu, pētījumu aprobācijās, 

sniedzot AS 

1.3.4. Veicināt tālākizglītību un MC darbību, plānojot to gan sadarbībā ar 

partneriem, izzinot konkrētas pedagogu nepieciešamās vajadzības un 



vēlmes, gan mērķtiecīgi virzot, sekojot valdošajām tendencēm 

izglītībā. 

 
2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 
2.1. Izglītības iestādes misija – veidot priekšnoteikumus cilvēcīgas, konkurētspējīgas, 

izglītotas, inovatīvas un radošas personības izaugsmei. 
 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – cilvēkcentrētās vērtības cienošs,  
kvalitatīvu, konkurētspējīgu vispārējo izglītību ieguvis, savu personību pilnveidojis 
jaunietis, kurš gatavs iekļauties tālākajā dzīvē 

 
2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – godīgums, darba tikums, cieņa, 

draudzība, mīlestība, uzticamība, piederības jūtas ģimenei, skolai, Valmierai un 
Latvijai 

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

rezultāti: 
2.4.1. organizēt mācību procesu, kurā skolēniem ir iespēja formulēt 

sasniedzamo rezultātu, uzņemoties atbildību par tā sasniegšanu 
2.4.2. vecāki ir ieinteresēti skolēna izaugsmē 

 
3. Kritēriju izvērtējums  

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājs prot noteikt galvenās prioritātes 
attiecīgajam laika posmam un iesaistīt 
visas skolas un sadarbības partneru 
mērķgrupas 

Brīvāk pārzināt, pielietot pašam un iemācīt 
citiem lietot dažādas kvalitātes vērtēšanas 
metodes 

Vadītājs orientējas personāla pārvaldes 
teorijās un prot deleģēt pienākumus, 
autoritāti un resursus citām mērķgrupām. 

Pilnveidot prasmes darbinieku mērķu 
izvirzīšanas vadīšanai  un sarunu 
vadīšanai regulāras apstiprinošas 
atgriezeniskās saites sniegšanai  

Sadarbojas ar pētniekiem un dibinātāju 
iestādes darba procesa un rezultātu 
izpētei, nodrošinot kvalitatīvu mācību 
procesu un iekļaujošu vidi izglītības mērķu 
sasniegšanai 

Ir nepieciešams pilnveidot prasmi kodolīgāk 
saskaņot valsts, dibinātāja, izglītības 
iestādes un tās darbinieku individuālos 
mērķus. 

Vadītājs un pedagogi regulāri plāno un 
piesaista finanšu resursus no dažādiem 
avotiem (ESF projekti, Erasmus+, skolas 
atbalsta fonds) un efektīvi tos izmanto. 

Nodrošināt dinamiskāku budžeta 
plānošanas un tā lietošanas procesu, 
pilnveidot iepirkumu organizēšanas 
prasmes. 

 

 



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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājam ir pieredze veidot valsts nozīmes 
normatīvos un likumdošanas aktus un viņš 
saprot to hierarhiju, tiek veikta regulāra 
iekšējo normatīvo aktu atjaunošana. 

Nepieciešams pilnveidot darba prasmes  
VIIS sistēmā un zināšanu atsvaidzināšana 
juridisko dokumentu izveidošanā un 
noformēšanā.  

Vadītājs prot mērķtiecīgi vadīt krīzes 
situācijas,  iesaistot lēmumu pieņemšanā 
arī citas mērķgrupas, un pilnībā 
uzņemoties atbildību par sekām. 

Pilnveidot lēmumu pieņemšanas stratēģiju 
un taktiku. 

Vadītāja viedoklis/runa ir skaidra, 
argumentēta un loģiska. Vadītājs izprot 
atšķirību starp dažāda veida sniegtu un 
saņemtu atgriezenisko saiti. 

Pilnveidot krīzes komunikācijas prasmes. 

Vadītājs prot cieņpilni paust viedokli, Ir 
definējis personīgās vērtības saskaņā ar 
kurām vadītājs rīkojas. 

Pilnveidot publiskās komunikācijas 
prasmes. 

Vadītājs labi orientējas dokumentā 
“Izglītības attīstības pamatnostādnes 
2021.-2027.gadam “Nākotnes prasmes 
nākotnes sabiedrībai”” paustajam. 

Pilnveidot plānošanas un  politikas 
dokumentu izskaidrošanas prasmi, 
iepazīties ar citu izglītības iestāžu pieredzi 
Labas pārvaldības principu ieviešanā un 
pielietošanā. 

Vadītājs koordinē un veicina skolas kā 
pilotskolas dalību projektā “Skola 2030” 
u.c. attīstības projektos, veidojot skolu kā 
mācīšanās organizāciju 

Pilnveidot skolas metodiskā darba 
organizatorisko sistēmu, novēršot funkciju 
dublēšanos. 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājs prot deleģēt pienākumus, tiesības 
un atbildību stratēģijas plānošanā un to 
izpildi nepieciešamajai sadarbības 
organizēšanai. 

Jāsaprot jaunizveidotā novada struktūra un 
atbildīgo amatpersonu pienākumi un 
atbildība. 

Vadītājs iniciē un organizē plašu sadarbību  
ar vietējo kopienu un/vai nozares 
organizācijām. 

Precīzāk apzināt dažādu vietējo kopienu 
darbības virzienus, to organizēto pasākumu 
un projektu atbilstību skolas mērķiem un 
vīzijai, lai sekmīgāk veidotu sadarbību ar 
vietējo kopienu 

Vadītājs veido izziņas un inovāciju 
organizācijas kultūru iestādē, ko raksturo 
atvērtība pārmaiņām, izpratne par to 

Piedalīties pieredzes apmaiņā par inovāciju 
kultūras veidošanu izglītības iestādēs. 



nepieciešamību un gatavība uzņemties 
atbildību par pārmaiņu ieviešanu 

Vadītājs veicina un nodrošina metodiskā 
centra atbalsta funkcijas citām izglītības 
iestādēm, iniciē sadarbību mācību 
sasniegumu nodrošināšanai. 

Ir nepieciešams attīstīt plānošanas darba 
prasmes un prasmi veikt pārrunas ar 
pedagogiem. 

Vadītājs saprot, ka audzināšanas darbs ir 
nepārtraukts, komplekss, sistemātisks un 
sistēmisks. Atbildīgas ir visas puses, tikai 
katrai nedaudz citas tiesības un pienākumi. 

Veicināt mērķtiecīgas aktivitātes vecāku 
izglītošanai par audzināšanas jautājumiem. 

Vadītājs rada priekšnosacījumus un iniciē 
efektīvu iestādes padomes, izglītojamo 
pašpārvaldes darbību, iesaista tās iestādes 
prioritāšu sasniegšanā, plāno vadības 
komandas atbalstu un nepieciešamos 
finanšu resursus. 

Atrast vairāk laika sadarbības veidošanai 
un veicināt vecākos vēlmi aktīvi ar 
pašiniciatīvu darboties gan klases, gan 
skolas labā. 

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

attīstības vajadzības 
 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visi pedagogi, kas strādā izglītības iestādē 
ir profesionāli, pedagogu sastāvs ir stabils 
un nemainīgs. 

 

Pilnveidot skolas absolventu datu bāzi, 
īpašu uzmanību pievēršot tiem 
absolventiem, kuri izvēlējušies pedagoģijas 
studijas, lai pēc studiju beigšanas veicinātu 
viņu atgriešanos savā skolā jau kā 
pedagogiem. 

Izglītības iestāde veicina pedagogu 
studijas maģistrantūrā vai doktorantūrā. 

Jāplāno pedagogu mērķtiecīgāka 
tālākizglītība atbilstoši izglītības iestādes 
izvirzītajiem mērķiem un prioritātēm. 

Izglītības iestādē ir ieviesta pedagogu 
profesionālās kvalitātes novērtēšanas 
sistēma, kura apliecina, ka gandrīz visu 
pedagogu (ne mazāk kā 90%) darba 
kvalitāte ir laba un ļoti laba.  

Pilnveidot pedagogu profesionālās 
kvalitātes vērtēšanas sistēmu 

Izglītības iestādē ir izveidota iekšējā 
izglītības kvalitātes nodrošināšanas 
sistēma pedagoģiskā personāla darba 
izvērtēšanai. 

Pedagogi sadarbības grupās regulāri 
izvērtē savas profesionālās darbības 
efektivitāti, identificē savas darbības stiprās 
puses un labas prakses piemērus, ar 

Pilnveidot sistēmu, kā pedagogi dalās ar 
saviem labās prakses piemēriem ar citiem 
kolēģiem. 



kuriem var dalīties ar citiem kolēģiem. 

 
 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 
 
4.1. to īsa anotācija un rezultāti; 

4.1.1. Projekta “Skola 2030” pilotskola, pedagogi piedalās citu pedagogu 
izglītošanā, veido mācību materiālus, darbojas kā eksperti 

4.1.2. Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001), darbojās 5 
skolotāja palīgi pamatskolas klasēs, kas strādāja ar 35 skolēniem 
individuālajās konsultācijās STEM jomā, rezultātā uzlabojās skolēnu 
mācību sasniegumi. 

4.1.3. SAM 8.3.4. “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai”, darbojās 5 skolotāji, kas nodrošināja individuālās 
konsultācijas angļu valodā, matemātikā, latviešu valodā un krievu 
valodā, kā arī sociālais pedagogs, kurš individuāli darbojās ar 
skolēniem, lai celtu viņu motivāciju darboties attālinātajā mācību 
procesā. Konsultatīvais atbalsts tika sniegts 27 skolēniem, sociāli 
ekonomiskais atbalsts tika sniegts 10 skolēniem. Rezultātā uzlabojās 
skolēnu mācību sasniegumi. 

4.1.4. Erasmus+ projekts Globālās alternatīvas jaunajiem aktīvistiem, 
skolēni veikuši klimata izmaiņu vērojumus, prezentējuši rezultātus 
projekta sadarbības partneriem, projekts turpināsies arī 
2021./2022.m.g. 

4.1.5. The UNESCO Baltic SEA Project - aktīva dalība projekta aktivitātēs, 
ir padziļinājušās skolēnu zināšanas par ekoloģiju Baltijas jūras 
reģionā 

 
5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. LU SIIC Skolas mācību procesa, skolas vadības, skolotāju kompetenču izpēte un 
tālāka pilnveidošana sekmīgai Izglītības attīstības pamatnostādnēs 20212.-
2027.gadam:“ Nākotnes prasības nākotnes sabiedrībai”, sadarbības partneru un 
pašu izvirzīto mērķu sasniegšanai 

5.2. RSU, Vidzemes slimnīca - sadarbības līgumi mācību kursu komplekta ar 
medicīnas zinātnes ievirzi realizācijai un skolēnu profesionālās orientācijas 
veicināšanai. 

5.3. ViA - sadarbība skolēnu zinātniskās pētniecības intereses attīstībai; 
5.4. RTU - sadarbība mācību kursa komplektam ar inženierzinātņu ievirzi atbalstam 

un talantīgo skolēnu virzīšanai uz inženierzinātņu studiju virzieniem. 
 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 
6.1.  Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

6.1.1. Vispusīgs atbalsts izglītojamiem emocionālo, psiholoģisko un sociālo 
vajadzību nodrošināšanā, veicinot katra skolēna individuālo spēju 
attīstību un pilnveidojot izglītojamo karjeras izglītības sistēmu; 

6.1.2. Veicināt pilsonisko līdzdalību un iniciatīvas lojalitātes un patriotisma 
stiprināšanā, pielietojot pašatbildības prasmes skolas sabiedriskajā 
dzīvē. 

6.1.3. Rosināt kultūras, radošuma un tehnoloģiju sinerģiju, emocionāli 
labvēlīgā un fiziski drošā vidē 

6.2.  2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas 



6.2.1. Ģimnāzijas personāls ir sniedzis nepieciešamo atbalstu izglītojamo 
vajadzību nodrošināšanai, sevis izzināšanas u n mērķtiecīgas 
pašattīstības virzības procesā. Karjeras izglītība tiek ietverta mācību 
saturā, papildizglītības programmu aktivitātēs,tiek organizēti pasākumi 
karjeras izglītībā (tikšanās ar absolventiem, dažādu profesiju 
pārstāvjiem) un nodrošinātas individuālās konsultācijas projekta 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros. 

6.2.2. Izglītojamie piedalījušies konkursos, izstādēs, pasākumos, kas veltīti 
Latvijas simtgadei un 2. Cēsu pulka Skolnieku rotas tradicionāliem 
godināšanas pasākumiem. Izglītojamajam ir iespējas attīstīt savus 
talantus, līdzdarbojoties projektos, organizējot pasākumus un 
uzņemoties atbildību par tiem, sadarbojoties ar ģimnāzijas biedriem 
un ģimnāzijas personālu mācību un ārpusklases darbā. 

6.2.3. Interešu izglītības programmas ir izstrādātas tā, lai sniegtu 
ieguldījumu izglītojamā vispusīgas personības attīstībā apvienojot 
radošuma, kultūras un tehnoloģiju izmantošanu. Vienota un regulāra 
vecāku, ģimnāzijas un sabiedrības sadarbība un atbalsts 
izglītojamajiem dzīvesprasmju izkopšanā. 
 

7. Citi sasniegumi 
7.1.  Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie 

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 
7.1.1. Skolotāja Ineta Amoliņa saņēma Ata Kronvalda balvu par ieguldījumu 

talantīgāko skolēnu apzināšanā un izglītošanā, skolēnu zinātniski 
pētnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā 

7.1.2. skolēniem izcili sasniegumi valsts un Eiropas mācību priekšmetu 
olimpiādēs, kā rezultātā pēc Ata Kronvalda fonda Labāko skolu 
reitinga 2021 ģimnāzija atzīta par 5.labāko Valsts ģimnāziju darbā ar 
talantīgajiem skolēniem 

7.1.2.1.  divas sudraba medaļas Eiropas ģeogrāfijas olimpiādē, 1 
sudraba medaļa Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiādē 
ķīmijas sadaļā 

7.1.2.2. četriem skolēniem godalgotas vietas piecās valsts mērōga 
olimpiādēs 
otrās pakāpes diploms 45.Latvijas Skolēnu zinātniskās 
pētniecības darbu konferencē 

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. 

7.2.1.  Centralizēto eksāmenu  rezultāti uzrāda, ka ģimnāzijā rezultāti ir 
augstāki par vidējiem rezultātiem valstī: 

7.2.1.1. angļu valodas CE par 11% 
7.2.1.2. latviešu valodas CE par 20% 
7.2.1.3. matemātikas CE par 29% 

7.2.2. Pēdējo trīs gadu laikā sasniegumi valsts pārbaudes darbos 
obligātajos centralizētajos eksāmenos(OCE) (ANG, LAT, MAT) ir 
bijuši augstāki par šo OCE vidējo rezultātu valstī: 

7.2.2.1.  2021./21.m.g. par 19,9% 
7.2.2.2.  2019./20.m.g. par 14,6% 
7.2.2.3.  2018./19.m.g. par 18,9% 

 
Izglītības iestādes vadītājs                                                Artūrs Skrastiņš 


