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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 

 

Licence Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

programmas 

apguvi vai 

uzsākot 

2020./2021.māc

.g.  

Izglītojamo 

skaits, noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021.māc.

g. 

Nr. Licencēšana

s 

datums 

 

Pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111 V-3310 23.12.2010. 15 16 

Pamatizglītības 

programma 

21011111 V-4677 29.08.2011. 95 94 

Speciālās izglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 V-5331 7.08.2012. 7 6 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

programmas 

vispārizglītojošā 

virzienu 

programma 

31011011 V-4678 29.08.2011. 21 20 

 

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.) 

26 Angļu valodas, fizikas un 

matemātikas pedagogi 

aizgāja no darba, 

noslēdzoties mācību gadam 

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. 

5 Logopēds- 0,2 likmes, 

psihologs- 1 likme, 

medicīnas darbinieks- 0,3 

likmes, skolotāja palīgs- 1 

likme, pedagoga palīgs-1 

likme 
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1.3. Izglītības iestādes darba prioritātes un plānotie sasniedzamie rezultāti 2021./2022.māc.g. 

1.Prioritāte: 2021./2022. mācību gadā-izglītības iestādē ieviest jauno, uz kompetencēm 

balstītu, izglītības saturu 2.,5.,8. klasē, pilnveidot 1., 4., 7., klases mācību satura apguvi. 

 

SR-jaunā mācību satura plānošanā un īstenošanā piedalās visi pedagogi, kuri piedalās 

izglītojošā procesā 1.,2., 4., 5., 7.,8. klasē.; 

Ir uzlabojusies pedagogu sadarbība, plānojot un īstenojot uz kompetencēm balstīto 

mācību saturu, attīstot skolēnos caurviju prasmes. 

Notiek Metodisko komisiju sapulces, lai izstrādātu mācību satura apguves plānojumu 

visos mācību priekšmetos, klasēs, kurās tiek ieviests uz kompetencēm balstītais izglītības saturs. 

 

2.Prioritāte: mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitātes paaugstināšana. 

 

SR – Izvērtēt katra izglītojamā izaugsmes un attīstības dinamiku, maksimāli iesaistot 

atbalsta personāla pedagogus, speciālās programmas izglītojamajiem tiek piesaistīts speciālais 

pedagogs 

Palielināt savstarpējo vēroto stundu skaitu. 

 

3.Prioritāte -Mūsdienīgas, drošas, un labvēlīgas mācību vides radīšana. 

 

SR- plānojot, 2022. gada budžetā iekļaut līdzekļus skolas materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošanai, lai nodrošinātu jaunā izglītības standarta prasību apgūšanu un pedagogu 

tālākizglītības iegūšanai. 

 

4. Prioritāte-Skolas attīstības plāna izvērtēšana un izstrādāšana, izglītības iestādes, programmu 

pašvērtējuma jaunās metodikas ieviešanas pakāpeniska uzsākšana. 

 

SR- plānot izglītības iestādes darbu atbilstoši Valsts izglītības attīstības 

pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam; uzsākta izglītības iestādes un programmu darba 

pašvērtējumu pēc jaunās vērtēšanas metodikas, atbilstoši IKVD normatīvajiem dokumentiem, 

iesaistot vecākus, izglītojamos, tehniskos darbiniekus. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1. Izglītības iestādes misija – izglītotas, brīvas, atbildīgas personības veidošana. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – mūsdienīga un konkurētspējīga lauku skola. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – atbildība, sadarbība, attīstība. 

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

 

 

 

Skolas darba 

pamatjoma 

Prioritāte skolas darba pamatjomā Sasniegtie rezultāti 

Mācību saturs Pamatizglītības standartu – izglītības 

mūsdienīgai lietpratībai – īstenošana 

1.,4. un 7. klasēs, atbilstoši pārmaiņām 

valsts izglītības sistēmā. 

1.,4. un 7. klasēs īstenots 

mācību process atbilstoši 

jaunajiem kompetencēs 

balstītiem standartiem. 

Caurviju prasmju ieviešana un 

nostiprināšana pirmsskolā, sākumskolā, 

pamatskolas un vidusskolas posmā. 

Pirmsskolas un 1. - 4. klašu 

pedagogi katru ceturksni 

izvērtē skolēniem mācītās 

caurviju prasmes un veido 

stratēģiju caurviju 
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mācīšanai nākamajam 

mācību gadam. 

5. - 12. klašu pedagogi katru 

ceturksni izvērtē caurviju 

prasmju ieviešanas 

pasākumu efektivitāti un 

veido stratēģiju caurviju 

mācīšanai nākamajam 

mācību gadam. 

Mācīšana un mācīšanās  Mācīšanas un mācīšanās procesa 

kvalitātes paaugstināšana. 

MK izstrādājušas vienotu 

kvalitatīva mācību procesa 

aprakstu. Katrs pedagogs 

mācību gadā ir vērojis 

vismaz vienu mācību 

nodarbību un sniedzis 

atgriezenisko saiti kolēģim, 

izmantojot skolā pieņemto 

mācību nodarbību 

vērošanas formu. 

Katra pedagoga mācību 

nodarbība vērota vismaz 

vienu reizi gadā, un 

pedagogs saņēmis 

atgriezenisko saiti atbilstoši 

kvalitatīva mācību procesa 

aprakstam. 

Skolēnu sasniegumi Paaugstināt skolēnu ar augstiem mācību 

sasniegumiem rezultātus novadu un 

valsts līmeņa olimpiādēs. 

Skolēni ar augstiem mācību 

sasniegumiem rezultatīvi 

piedalījušies un 

paaugstinājuši sniegumu 

starpnovadu un valsts 

līmeņa olimpiādēs, 

konkursos un sacensībās. 

Atbalsts skolēniem  Projekta "PUMPURS" īstenošana Nodrošinātas individuālas 

konsultācijas vismaz 80% 

no atbalstam pieteiktajiem 

skolēniem. 

Projektā iesaistītie pedagogi 

veikuši katra skolēna 

atbalsta efektivitātes 

izvērtējumu mācību gada 

beigās. 

 Projekta "Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču pilnveidei" 

īstenošana  

Īstenotas un MK izvērtētas 

visas projektā minētās 

aktivitātes 

 Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās 

un profesionālās izglītības iestādēs" 

īstenošana  

9. un12. klašu skolēniem ir 

novadīta vismaz viena 

bezmaksas vai maksas 

nodarbība karjeras atbalstā 

un ir īstenota praktiska 

nodarbība vai eksursija 
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karjeras izglītībā un 

novadītas individuālās 

konsultācijas pamatskolas 

un vidusskolas skolēniem. 

Skolas vide  Mūsdienīgas, pozitīvas, drošas un 

labvēlīgas mācību vides radīšana 

Skolā pakāpeniski tiek 

veikts kosmētiskais 

remonts. 

Skolas apkārtnē atjaunots 

āra apgaismojums. 

Apgaismojums ierīkots 

skolas stadionam un 

basketbola laukumam. 

Pirmsskolas grupas telpas 

ierīkotas un paplašinātas par 

44m2, atbilstoši MK 

higiēnas prasībām. 

 Skolas absolventu 

fotogalerijas izveidošana 

Resursi Skolas personālresursu kapacitātes 

nostiprināšana 

Pedagogi iesaistījušies 

profesionālās pilnveides 

programmās. 

Skolas IT papildināšana un atjaunošana Iegādāti interaktīvie ekrāni, 

atjaunoti datori datorklasē, 

2 FOTON roboti, 

dāvinājumā saņemti 

Latvenergo datori. 

Skolas darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

 Pedagogu profesionālās pilnveides 

sistematizēšana. 

Skolā izveidots pedagogu 

profesionālās pilnveides 

modelis un plāns, kas tiek 

sistemātiski īstenots. 

 Pedagogu profesionālo iemaņu 

paaugstināšana darbam digitālajā vidē, 

lai nodrošinātu kvalitatīvu skolas darba 

organizāciju COVID-19 ierobežojumu 

apstākļos. 

Skola sagatavojusies 

iespējamajam attālināto 

mācību procesam 1. - 12. 

klašu posmā, pilnveidojot 

un nostiprinot pedagogu IT 

prasmes.  
 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadības komandas darbība ir efektīva – tā ir 

pastāvīga, plānveidīga, kura sekmē izvirzīto 

mērķu un prioritāšu sasniegšanu. 

Turpināt strādāt, izvirzot jaunus mērķus un 

sasniedzot prioritātes, iesaistot darba 

plānošanā atbalsta komandu, vecākus, 

izglītojamos un pedagogus. 

Direktore mērķtiecīgi piesaista līdzekļus 

mācību vides pilnveidei un modernizēšanai. 

 

 Veikt ventilācijas sistēmas remontu. 
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Aptauju veikšana pedagogiem par IT 

prasmēm, attālināto mācību procesu, 

vecākiem, izmantojot Edurio platformu. 

Izmantojot Edurio platformu veikt aptaujas 

izglītojamajiem, viņu vecākiem un 

pedagogiem par mācību procesu. 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Tiesiskuma principu ievērošana.  

Īstenota komunikācija ar visām izglītības 

procesā iesaistītajām pusēm, izmantojot  

tiešsaistes dokumentus, Zoom platformu, 

Google platformu.  

Pilnveidot digitālo pratību apgūstot jaunus 

rīkus.  

Skolā ir definētas kopīgās vērtības un 

sadarbības principi, vērsti uz atbildību, 

sadarbību un attīstību. 

Aktualizēt skolas vērtības. 

Direktore komunicē ar visām iesaistītajām 

pusēm par jaunumiem un pārmaiņām skolas 

darbā un izglītības procesā, demokrātiski vada 

lēmumu pieņemšanu un uzņemas atbildību. 

Turpināt demokrātiski vadīt lēmumu 

pieņemšanas procesu. Svarīgu jautājumu 

saskaņošana ar skolas padomi, skolēnu 

pašpārvaldi, darbinieku kolektīvu. 

Skolā izveidots pedagogu profesionālās 

pilnveides modelis un plāns, kas tiek 

sistemātiski īstenots. 

Pedagogu profesionālās pilnveides vajadzību 

noskaidrošana. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Laba sadarbība ar dibinātāju, Izglītības 

pārvaldi. 

 

Skola veicina mērķtiecīgu darbu augstu 

sasniegumu iegūšanai mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos un skatēs. 

Veicināt skolēnu izcilību iesaistoties skolas, 

valsts un starptautiskajos projektos, 

konkursos, olimpiādēs. 

Izstrādāta sistēma efektīvai informācijas 

apritei 

 

Pedagogu savstarpēja sadarbība, pieredzes 

apmaiņa caurviju prasmju ieviešanā un 

nostiprināšanā sākumskolas, pamatskolas un 

vidusskolas posmā.  

Katram pedagogam apmeklējot kolēģu 

mācību stundas, veidot stratēģiju caurviju 

mācīšanai nākamajam mācību gadam. 

 

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem ir valstī noteiktajām 

prasībām atbilstoša profesionālā kvalifikācija 

un izglītība. 

Motivēt pedagogus un atbalsta personālu 

pieteikties profesionālās kvalitātes 

novērtēšanai. 

Visi pedagogi aktīvi apmeklē tālākizglītības 

kursus. 

Ieplānot kursus pedagogiem iekļaujošā 

izglītībā. 

Pedagogi apmeklē digitālās prasmes 

pilnveides kursus (gan sākumskolas, gan 

vidusskolas pedagogi). 

Uzlabot pedagogu digitālo pratību 
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4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 

 

Projekts Nr. 8.3.2.2/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai". 

Projekta ietvaros izglītojamiem tika nodrošināts individualizēts atbalsts gan klātienes 

mācību stundās, gan attālinātajā apmācībā. 

  

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai" jeb PuMPuRS 

Nodrošinātas individuālas konsultācijas vismaz 80% no atbalstam pieteiktajiem skolēniem. 

Projektā iesaistītie skolotāji veikuši katra skolēna atbalsta efektivitātes izvērtējumu mācību gada 

beigās. 

 

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" 

īstenošana 

Visi 7.-12. klašu skolēni piedalījušies vismaz vienā karjeras izvēli veicinošā pasākumā. 

Visiem 9. un12. Klašu skolēniem ir novadīta vismaz viena bezmaksas vai maksas nodarbība karjeras 

atbalstā un ir īstenota praktiska nodarbība vai ekskursija karjeras izglītībā. 

Novadītas individuālās konsultācijas pamatskolas un vidusskolas skolēniem, kuri izteikuši vēlēšanos 

tikties individuālā  konsultācijā. 

 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. uzdevumi.lv 

5.2. Izglītības sistēmas ( e-klase)  

5.3. Edurio 

5.4. Autoskola “Līvāni” 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1 2020. /2021. m. g. – Sekmēt skolēnu individuālo kompetenču pilnveidi, gatavojoties skolas 

100 gadu jubilejai. Izglītojamo pašiniciatīvas, atbildības un lepnuma par skolu un novadu 

veicināšana. 

 

2021./2022. m. g. – Izglītojamo izpratnes veicināšana par drošību un veselību kā vērtībām. 

Mazināt mobinga izpausmes skolēnu vidū, attīstot līdzcietību, savaldību un tolerance. 

 

2022./2023. m. g. – Skolas pozitīvā tēla veidošana vietējā kopienā iedzīvinot mācību stundās, 

ārpusstundu nodarbībās un skolēnu, skolotāju un vecāku savstarpējās skolas vērtības: 

Atbildība. Sadarbība. Attīstība. 

 

 

6.2. Plānojot un organizējot audzināšanas darbu Vārkavas vidusskolā tika ievērotas 

2021./2021. mācību gadā izvirzītās audzināšanas darba prioritāte. Izglītības procesā, kurš lielu 

daļu bija attālināts, tika izkopti būtiskākie tikumi: atbildība, centība, sadarbība. 

 Izglītības iestādē organizētās aktivitātes sekmēja izglītojamo piederības sajūtu savai 

izglītības iestādei, savam novadam. Izglītojamie iesaistījās skolas absolventu atmiņu stāstu 

vākšanā, skolas muzeja eksponātu papildināšanā. 

 Mācību gads bija pārbaudījums pedagogiem, izglītojamajiem un vecākiem, iesaistoties 

dažādu pasākumu norisēs attālināti. Vairāk tika pilnveidotas IT prasmes. Aktualizējot 

jautājumu par ilgtspējīgu attīstību, izglītojamie tika motivēti būt atbildīgi par apkārtējo vidi, 

skolu, novadu. Izglītojamie piedalījās apkārtnes sakopšanas talkās. 
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7. Citi sasniegumi 

 

7.1 Talantīgie skolēni sekmīgi piedalās starpnovadu un valsts olimpiādēs: 

9. klases skolēns ieguva 3. vietu Valsts 71. matemātikas olimpiādē, Latvijas 46. 

atklātajā fizikas olimpiādē, 2. vietu bioloģijas Valsts 43. olimpiādē, ķīmijas Valsts olimpiādē 

un Valsts 7. atklātajā inženierzinātņu olimpiādē. 

Tradicionāli piedalījāmies VISC organizētajos konkursos “Teci, teci valodiņa”, 

”Anekdošu virpulis”, skolēni sekmīgi piedalījās konkursa kārtā valstī, iegūstot 1. un 2. pakāpes 

Diplomus. 

Latvijas skolēnu 74. spartakiādes finālsacensībās sporta komanda ieguva 3. vietu. 

Folkloras kopa ”Vālodzīte” piedalījās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkos. 

Skolas komanda piedalījās diskusiju ciklā “Ar Eiropas tvērienu Latgolā” 

 

7.2. Galvenie secinājumi pēc valsts pārbaudes darbu rezultātu izvērtēšanas par 

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

laikā:  

 

Vārkavas vidusskolas 2018./2019., 2019./2020. un 2020./2021.mācību gada 

izglītojamo mācību sasniegumu novērtējums CE(%) 

Mācību gads 2018./2019. 2019./2020. 2020./2021. 

Mācību 

priekšmets 

Skolā Valstī Skolā Valstī Skolā  Valstī 

Latviešu valoda 48 49,9  57,8 52,9 59,5 51,2 

Matemātika 27 32,7 31,7 35,4 45,9 36,1 

Angļu valodā 51,8 62,7 60,3 70,0 69,8 66,6 

Krievu valodā 63,5 74,4 - - 53,5 76,4 

Fizika - - - - 61 48,8 

Bioloģija 62 57,1 - - 38 50,4 

 

Salīdzinot CE vērtējumus, pēdējos 3 gados varam redzēt, ka rezultāti ir ļoti līdzīgi vai 

minimāli atšķiras no rezultātiem valstī.  

Labākie rezultāti ir 2021.gadā. Šīs klases skolēni bija motivētāki par iepriekšējo gadu 

audzēkņiem. Visus trīs mācību gadus šajā klasē pastāvēja veselīga “iekšējā konkurence” 

skolēnu vidū. 

 Labāku rezultātu sasniegšanu ietekmēja attālināto mācību process, jo daļai skolēnu pietrūka 

gribasspēka un motivācijas. 


