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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 
1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Izglītības 
programmas 
nosaukums 

 

Izglītības 
programmas 

kods 
 

Īstenošanas vietas 
adrese 

(ja atšķiras no 
juridiskās adreses) 

Licence 
Izglītojamo 

skaits, uzsākot 
programmas 
apguvi (prof. 

izgl.) vai 
uzsākot 

2021./2022. 
m.g. 

(01.09.2021.) 

Izglītojamo 
skaits, 

noslēdzot 
sekmīgu 

programmas 
apguvi (prof. 

izgl.)  vai 
noslēdzot 

2021./2022.m.g. 
(31.05.2022.) 

Nr. 
Licencēšanas 

datums 
 

Pamatizglītības 
programma 

21011111 Rīgas iela 30 un 
Skolas iela 24, 

Rūjiena. 

V-9349 30.08.2017 142 153 

Pamatizglītības 
profesionāli 
orientētā virziena 
programma 

21014111 Rīgas iela 30 un 
Skolas iela 24, 

Rūjiena. 

V-8241 31.08.2015 54 50 

Speciālās 
pamatizglītības 
programma 
izglītojamajiem ar 
mācīšanās 
traucējumiem 

21015611 Rīgas iela 30 un 
Skolas iela 24, 

Rūjiena. 

V_3311 27.07.2020 13 13 

Speciālās 
pamatizglītības 
programma 
izglītojamajiem ar 
mācīšanās 
traucējumiem 

21015611 Rīgas iela 30 un 
Skolas iela 24, 

Rūjiena. 

V-8242 31.08.2015 6 6 

Pamatizglītības 
programma 

21017111 Rīgas iela 30 un 
Skolas iela 24, 

Rūjiena. 

V_3996 01.09.2020 134 129 

Vispārējās 
vidējās izglītības 
vispārizglītojošā 
virziena 
programma 

31011011 Rīgas iela 30, 
Rūjiena. 

V-8243 31.08.2015 6 6 

Vispārējās 
vidējās izglītības 
matemātikas, 
dabaszinību un 
tehnikas virziena 
programma 

31013011 Rīgas iela 30, 
Rūjiena. 

V-8244 31.08.2015 15 15 



Vispārējās 
vidējās izglītības 
programma 

31016011 Rīgas iela 30, 
Rūjiena. 

V_3310 27.07.2020 34 34 

 
1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai un 

mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par izglītojamiem, kuri uzsākuši vai 
pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 2021./2022. mācību 
gada laikā); 

❖ pieci izglītojamie mācību gada laikā uzsāk mācības Rūjienas vidusskolā, sakarā ar dzīves vietas 
maiņu; 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 2021./2022. 
mācību gada laikā, galvenie iestādes maiņas iemesli); 

❖ divi izglītojamie uzsāk mācības Rūjienas vidusskolā, izsakot vēlmi mainīt skolu; 
1.2.3. cits iemesls (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē, iestādes maiņas iemesls). 

❖ trīs skolēni tiek atskaitīti no skolas, jo kļūst pilngadīgi un skolu vairs neapmeklē; 

❖ viens skolēns tiek atskaitīts no skolas, jo tiek mainīta izglītības programma, kuru Rūjienas 
vidusskola nerealizē; 

❖ divi skolēni tiek atskaitīti no Rūjienas vidusskolas, jo jau gadu dzīvo ārpus Latvijas. 
 

1.3.  Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

NPK Informācija Skaits 
Komentāri (nodrošinājums un ar to 

saistītie izaicinājumi, pedagogu 
mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 
(vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc.g. 
(līdz 31.05.2022.) 

2 Izglītības psihologs, speciālais 
pedagogs. Nevienam no šiem 
speciālistiem nav iespējams 
nodrošināt pilnu slodzi. 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 
personāls izglītības iestādē, noslēdzot 
2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

9 4 pedagogu palīgi, logopēds, 
sociālais pedagogs, medicīnas 
māsa,  bibliotekārs, iespēja saņemt 
konsultāciju pie   karjeras 
konsultanta 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 
 

2.1. Izglītības iestādes misija – Rūjienas vidusskola – skola, kurā katrs ir vērtība! 
2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš ir 

ieinteresēts sevis pilnveidošanā gan intelektuālā, gan emocionālā jomā. 
2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – atbalsts, līdzatbildība, tolerance, 

komunikācija. 
2.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 

 

Prioritāte 
Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi 

un kvalitatīvi 
Norāde par uzdevumu izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav sasniegts) un komentārs 

Iekļaujošā 

vide 

a) mācību stundās paredzēto 
uzdevumu izpilde, temps un 
saturs atbilst izglītojamo 
spējām un interesēm; 

Daļēji sasniegts - izvirzītais mērķis ir individuāla 

pieeja katram izglītojamajam, tas ir darbs katrā 

mācību stundā un katru dienu. 



b) izglītības iestādes vadība 
veicina pedagogu izpratni par 
iekļaujošas izglītības 
principiem izglītības iestādē. 

Daļēji sasniegts - pedagogi dalījās pieredzē 
viens ar otru par metodēm, kuras pielieto, lai 
realizētu iekļaujošo izglītību. Šī darba sekmīgu 
realizāciju kavē izglītības psihologa neesamība 
skolā. 

c) pedagogu skaits, kuri ikdienu 
mācību procesā un pārbaudes 
darbos pielieto atbalsta 
pasākumus; 

Sasniegts - skolēnu aptaujas rezultāti liecina, ka 

visi pedagogi ļauj izmantot atgādnes arī 

pārbaudes darba laikā. 

d) skolēnu skaits, kuri piedalās 
mācību priekšmetu 
olimpiādēs, konkursos. 

Sasniegts - skolēni piedalījās 9 mācību 

priekšmetu olimpiādēs, kuras tika iegūtas 

atzinības un 1. - 3.vietas. Mūzikas un 

dabaszinību konkursos, kur kopā iegūtas 14 

godalgas. 10 godalgas iegūtas dažādos interešu 

izglītības konkursos 

Drošība a) skolēni un pedagogi atzīst, ka 
izglītības iestādē uzlabojusies 
disciplīna, un viņi jūtas droši 
gan skolas telpās, gan 
teritorijā; 

 

Daļēji sasniegts - disciplīna un kārtība izglītības 

iestādes telpās ir uzlabojusies, to rāda apkopotie 

aptaujas dati. Par drošību ārpus skolas tika 

runāts starpdisciplinārās sēdēs, risinot 

problēmas kopā ar Skolas domes vadītāju, 

Valsts policiju, Pašvaldības policiju, sociālo 

dienestu, bērnu tiesību aizsardzības speciālisti, 

Valmieras novada izglītības pārvaldi. 

b) vecāki uzskata, ka skolas vide 
ir droša. 

Sasniegts - dati no vecāku aizpildītās aptaujas 
liecina, ka viņi uzskata, ka skolas vide ir droša. 
ja rodas konflikts, to var atrisināt sarunu ceļā. 

c) videonovērošanas kameru 
tīkla izveide Skolas ielā 24. 

Sasniegts - Ir uzstādītas novērošanas kameras 

gan skolas iekštelpās, gan teritorijā. 

Infrastruktūra 

un resursi 

 

a) pedagogiem ir prasmes darbā 
ar dažādām tehnoloģijām, kā 
arī zināšanas par to veiksmīgu 
izmantošanu mācību procesa 
organizēšanā 

Daļēji sasniegts - vairāki pedagogi izgāja kursus, 

lai uzlabotu savas prasmes IT jomā, dalījās ar 

citiem pedagogiem pieredzē par jaunapgūto, 

pastāstot, kā šī prasmes pielieto mācību 

stundās.  

b) pedagogi veido mācību 
materiālus, izmantojot 
jaunākās tehnoloģijas. 

Sasniegts - visa mācību gada garumā ikviens 
pedagogs strādāja gan klātienē, gan attālināti, 
nodrošinot nepārtrauktu izglītošanās procesu 
ikvienam skolēnam. Šajā procesā katrs 
pedagogs pielāgoja vai izveidoja interaktīvus 
materiālus, lai varētu vadīt mācību procesu. 

c) izglītojamo un vecāku aptauju 
rezultāti liecina, ka jaunāko 
informācijas tehnoloģiju 
izmantošana sekmē mācību 
procesu, līdz ar to nodrošinot 
augstākus sasniegumus; 

Sasniegts - visa mācību gada laikā vecāki aktīvi 

līdzdarbojās, lai atrastu labāko hibrīda mācību 

formu. Kopīgi, tas izdevās - skolotāji pielāgoja 

mācību materiālus, vecāki nodrošināja IT 

tehnoloģijas savās mājās, skolēni mācījās, 

izmantojot informācijas tehnoloģijas. 



d) izglītības iestādē pieejamais 
tehniskais un digitālo mācību 
līdzekļu nodrošinājums. 

Sasniegts - izglītības iestādē tika tehniski 
nodrošināts viss nepieciešamais, lai varētu notikt 
nepārtraukts mācību process - IT jomā, 
uzdevumi.lv, soma.lv, maconis.lv. 

 
2.5. Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 

2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 
 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par 
uzdevumu izpildi 
(Sasniegts/daļēji 
sasniegts/ Nav 
sasniegts) un 

komentārs 

Mācīšana un 

mācīšanās 

SR - ikviens 

pedagogs iesaistās 

mācīšanas un 

audzināšanas darba 

procesā 

a) pedagogi dalās ar pozitīvās prakses piemēriem, 
jaunieviestām un efektīvām mācību metodēm, kuras 
pielieto skolēnu diferenciācijai un individualizācijai; 

 

b) priekšmeta pedagogs sniedz  atbalsta personāla 
pieprasīto informāciju par skolēniem, kuriem 
nepieciešams atbalsts; 

 

c) priekšmeta pedagogs sniedz informatīvu atbalstu 
klases audzinātājam individuālo sarunu jēgpilnai 
norisei. 

 

Pedagogu 

profesionālā 

kapacitāte 

SR - apgūstot 

zināšanas 

tālākizglītībā, 

pedagogs tās lieto 

praksē un dalās 

savā pieredzē ar 

Rūjienas 

vidusskolas 

pedagogiem 

a) pedagogi atzīst, ka citu kolēģu dalīšanās pieredzē ir 
atvieglojusi un dažādojusi gatavošanos mācību 
procesam; 

 

 

b) skolēni un vecāki norāda un novērtē jaunieviesto 
metožu nozīmīgumu mācību un audzināšanas procesa 
uzlabošanā. 

 

Izglītības 

programmu 

īstenošana 

SR - tiek piedāvāta 

vienota skolas pieeja 

izglītības programmu 

īstenošanai 

a) pedagogi un skolas darbinieki vadās pēc 
izstrādātajām darba kārtībām, ievērojot termiņus 
un prasības; 

 

b) ekspedīcijas dienas ietvaros tiek organizētas 
starpdisciplināras āra nodarbības. 

 

c) E-klasē regulāri tiek atspoguļota aktuālā 
informācija skolēniem un viņu vecākiem, fiksējot 
individuālās sarunas. 

 

Izglītības 

turpināšana un 

nodarbinātība 

SR - Rūjienas 

vidusskolas kopienai 

tiek piedāvāta 

plānota un 

koordinēta izglītības 

posmu pāreja 

a) organizētas nodarbības karjeras izglītībā, iesaistot 
skolas absolventus; 

 

b) izglītojamo aptauju rezultāti liecina, ka tiek 
nodrošināta kvalitatīva izglītības procesa pilnveide 

 

c) ir iespēja plānot nodarbības datorklasē visos 
mācību priekšmetos 

 



 

3. Kritēriju izvērtējums  
 
3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Plānveidīgāka metodiskās padomes iesaistīšana 

izglītības programmas kvalitātes mērķu 

izvērtēšanā un jaunu prioritāšu izvirzīšanā. 

Ikviens pedagogs, sava mācību priekšmeta 

ietvaros, aktualizē formatīvā vērtējuma nozīmību 

ikdienas sasniegumu uzlabošanā. 

Mērķtiecīgs darbs ar izglītojamā likumiskajiem 

pārstāvjiem par sadarbības veicināšanu skolēnu 

ikdienas sasniegumu uzlabošanā. 

Ir pedagogi, kuri veic diferencētu darbu ar 

talantīgajiem skolēniem ikdienas mācību procesā. 

Daudzveidīgs mācību process, kas izglītojamiem 

rada iespēju attīstīt dažādas mācīšanās 

kompetences, izziņas interesi, vēlmi līdzdarboties 

dažādos skolas, ārpusstundu pasākumos un 

projektos 

Veidot skolas kopēju sistēmu darbā ar 

talantīgajiem skolēniem. 

Izstrādāti kopīgi un saskaņoti klašu audzinātāju 

tematiskie plāni klases stundām. 

Veicināt paralēlo klašu audzinātāju sadarbību. 

Visu mācību priekšmetu CE rezultāti vidēji ir 

augstāki par valsts rādītājiem. 

Jāveicina ikviena skolēna motivācija apgūt 

mācību priekšmetu visaugstākajā līmenī. 

‘’Maģiskā diena’’ - diena, kad iespējams uzlabot, 

uzrakstīt ikvienu pārbaudes darbu. 

Jāveicina sadarbība starp mācību priekšmeta 

pedagogu, klases audzinātāju un atbalsta 

komandu, sniedzot savlaicīgu informāciju par 

sekmēm. 

Ir sasniegumi starpnovadu mācību priekšmetu 

olimpiādēs, mūzikas konkursos. 

Jāpilnveido ikviena pedagoga pieeja  - strādāt 

individuāli, diferencējot uzdevumus, lai ļautu 

attīstīties talantīgiem skolēniem ikvienā mācību 

stundā. 

 
3.2.  Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagoga palīgs ar skolēnu strādā mācību 

stundas laikā klasē. 

Jāprecizē pedagoga palīga pienākumi un 

atbildība, lai sekmīgi veicinātu skolēna pašvadītas 

mācīšanās prasmes. 

Nepieciešams Izglītības psihologs. 

Skolā ir daudzveidīgs interešu izglītības 

piedāvājums. 

Pilnveidot interešu izglītības piedāvājumu 

dažādību (īpaši sākumskolā), nodarbību 

regularitāti, informācijas apriti ar izglītojamo 

vecākiem.  

 



3.3.  Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 
 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Tika izstrādāta kārtība par to, kā nodrošināt 

attālināto un klātienes mācību procesu vienlaicīgi. 

Pilnveidot sistēmu darbā ar skolēniem, kuriem 

mācību procesā piemērojami atbalsta pasākumi. 

Pedagoga palīgs un priekšmeta pedagogs 

vienojas par mācību metodēm, kuras pielieto 

mācību procesā. 

Veicināt lielāku vecāku iesaisti izglītojamo 

individuālo spēju attīstīšanā un pilnveidošanā. 

Tiek nodrošināts papildus atbalsts no projektu 

‘’Pumpurs’’ un ‘’Kompetenču projekts’’, 

programmā strādā 8 pedagogi sākumskolas, 3 

pedagogi pamatskolas un vidusskolas posmos. 

Palielināt ikkatra pedagoga, atbalsta personāla 

atbildību un ieinteresētību, lai sniegtu savlaicīgu 

atbalstu skolēniem. 

 
3.4.  Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 
 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Ikdienas uzraudzības procesā tiek iesaistīts viss 

skolas darbinieku kolektīvs, tas deva ātrāku 

reaģēšanas iespēju uz pārkāpumiem. 

Jāveido vienāda pieeja pieaugušo cilvēku darbībā 

brīdī, kad tiek pamanīts pārkāpums. 

Nebaidījāmies problēmas risināt starpdisciplināri, 

iesaistot skolas vecāku padomi, sociālo dienestu, 

izglītības pārvaldi, Valsts un Pašvaldības policiju, 

jo problēmu var atrisināt, ja par to runā. 

Jāveido sadarbības modelis, kurā visas iesaistītās 

puses līdzdarbojas savu kompetenču ietvaros, bet 

neviena no iesaistītajām pusēm nepaliek viena 

krīzes situācijā. 

Publiskā skolas vecāku sapulce tiešsaistē, kurā 

tika izskaidrota kārtība un darbošanās soļi, kuri 

būs jāveic, lai mācību process notiktu pēc 

iespējas saskaņotāk. (Covid19 noteikumi - 

testēšana) 

Sabalansēt ikdienas dzīves mainīgumu, ārpus 

skolas sienām, ar mierīgu, pārskatāmu un, cik 

vien iespējams, nemainīgu mācību procesa 

ritējumu visa gada garumā. 

 

 

Skolēnu pašpārvaldes apsveikums 8.martā, 

skolas darbinieku un pašpārvaldes veidotie svētku 

video - tas rada piederības sajūtu un svētku 

mirkļus ikdienā. 

Ikvienā darbiniekā jāveicina sajūta - arī man ir 

jāieguldas, lai ikviens, tai skaitā es pats, skolā 

justos labi! 

 
3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visas mācību klases aprīkotas ar tādu 

materiāltehnisko bāzi, kura ļauj vienlaicīgi strādāt 

ar skolēnu klasē un otrpus ekrānam. (dators, 

programmatūra, projektors, Web kamera) 

Tiek izveidota datorklase 1. - 3.klašu skolēniem, 

lai kvalitatīvi un savlaicīgi apgūtu datorprasmes. 

Nepieciešams iegādāties interaktīvos ekrānus, 

kuri ļautu pedagogiem pielietot jaunapgūtās 

prasmes interaktīvā darbā ar skolēniem. 

Turpināt pakāpeniski atjaunot materiāltehnisko 

bāzi, lai tā atbilstu mūsdienu vajadzībām. 



Tiek izmantota visai skolai vienota platforma 

Google Classroom, kur tiek uzdoti un iesniegti 

veicamie uzdevumi skolēniem un pedagogiem. 

Visi pedagogi un skolēni nodrošināti ar soma.lv, 

maconis.lv, uzdevumi.lv prof. 

Nodrošināt pieeju visiem pedagogiem un 

skolēniem digitāliem mācību resursiem laikā, kad 

strauji mainās mācību grāmatas. Tas radītu 

iespēju, ka grāmata ir skolā, bet pieeja mācību 

materiāliem skolēniem ir digitāli un vienmēr. 

Pilnveidota attālināto mācību kārtība, kas ļāva 

visu mācību gadu ikvienam skolēnam piedalīties 

mācību procesā, pat tad, ja skolēnam bija 

jāmācās no mājām. Tika nodrošināts līdzvērtīgs 

mācību process skolēniem klasē un otrpus 

ekrānam. 

Jaunas datorklases izveide - telpa ar 

materiāltehnisko nodrošinājumu, kura ir pieejama 

visiem priekšmetu pedagogiem mācību procesa 

daudzveidošanā. 

Sakārtota infrastruktūra  ēkai Rīgas ielā 30. 

Ikvienam skolēnam ir iespēja starpbrīdi pavadīt 

skolas pagalmā uz āra trenažieriem, basketbola 

laukuma vai pasēdēt skolas pagalmā. 

Uzsākta telpu aprīkošana ar funkcionālākām 

skolēnu mēbelēm, kuras ļauj ātrāk un vieglāk 

nomainīt darba formu mācību stundu laikā.(grupu, 

pāru darbs) 

Jāuzlabo āra infrastruktūra ēkai Skolas ielā 24. 

Ēkā mācās skolēni 1. - 3.klasei un āra 

infrastruktūra ir morāli novecojusi. 

Jāturpina skolēnu mēbeļu nomaiņa, lai mācību 

procesā viegli ir iespēja mainīt metodes. 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadā 
 
4.1.  Projekta īsa anotācija un rezultāti. 

Skola darbojās Erasmus+ projektā ‘’ Bulding Emotional intelligence and self-Awareness through 
Mindful practices’’ BEAM. 

Projekta mērķis - veidot skolēniem nodarbības par emocionālās veselības nozīmību. Šī projekta 
ietvaros tika realizēti trīs braucieni skolēniem un pedagogiem uz Turciju, Rumāniju un Grieķiju. 
Braucienā piedalījās 18 skolēni un 6 pedagogi. 

Projekta ietvaros ir novadīta viena attālināta nodarbība visiem projekta dalībniekiem, trīs klātienes 
nodarbības, kuras tika vadītas braucienu laikā, skolēni piedalījušies četrās attālinātās nodarbībās, kuras 
vadīja projekta partneri. 

 
4.2.  Projekta īsa anotācija un rezultāti. 

Rūjienas vidusskolā tika uzņemti Erasmus+ projekta dalībnieki no Turcijas. 
Projekta mērķis - iepazīstināt skolēnus ar dabas resursu nozīmīgumu mūsu ikdienas dzīvē. 
Rūjienas vidusskolā tika organizētas nodarbības iesaistot STEM jomas mācību priekšmetu 

pedagogus 10., 11., 6. klašu skolēnus un viņu audzinātājus. projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar 
Rūjienas vidusskolas mācību ekspedīciju nodarbībām, kuru laikā ikviens skolēns teorētiskās zināšanas 
pielieto praktisku uzdevumu veikšanā, izbaudīja pārgājiena būtību un iepazina Latvijas mežus un to 
daudzveidību. 
 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  
 

5.1.  (Izglītības programmu īstenošanai). 
5.2.  (Izglītības programmu īstenošanai). 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 
 

6.1.  Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību). 



Audzināšanas programma sastādīta 2020. - 2023.mācību gadam, kurā iekļautas trīs prioritātes, uz 
kurām balstīta audzināšanas plānošana un virzība: 

● 2020./2021.m.g. – skolēnu vērtību sistēmas pilnveidošana atbilstoši jaunajam mācību saturam, 
motivējot skolēnus pašizglītībai un pašattīstībai, paaugstinot viņu atbildību par saviem mācību 
sasniegumiem, savu spēju, talantu un sociālo prasmju izkopšanu, savas karjeras izaugsmi un 
dzīves drošību. 

● 2021./2022.m.g. - sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma 
nostiprināšanos, radot skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā 
mantojuma apgūšanā un saglabāšanā, savas skolas, novada/pilsētas sabiedriskās un kultūras 
dzīves veidošanā, apkārtējās vides izzināšanā un sakopšanā. 

● 2022./2023.m.g. – veicināt skolēnu izpratni, atbildību un rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem 
un tiesībām un atbalstīt viņu pilsonisko līdzdalību izglītības iestādes un vietējās kopienas dzīvē. 

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

Skolā tiek īstenots mērķtiecīgs un koordinēts audzināšanas darbs. sadarbojoties visam izglītības 
iestādes pedagoģiskajam personālam, kā arī atbalsta komandai, skolēniem, viņu ģimenēm un citām 
audzināšanas institūcijām. Audzināšanas darbā nepieciešama lielāka savstarpējā sadarbība starp 
mācību priekšmetu pedagogiem, atbalsta personālu un klases audzinātāju, lai laikus konstatētu 
skolēnus, kuriem ir mācīšanās grūtības un nepieciešami atbalsta pasākumi.  

Klases audzinātāju individuālās sarunas ar klases vecākiem ir ļoti produktīvas, bet tām 
nepieciešams lielāks atbalsts no mācību priekšmetu pedagogu puses, lai sarunu laikā audzinātājs 
varētu vecākiem izklāstīt vispusīgāku informāciju par skolēna sasniegumiem un uzvedību, motivāciju 
mācībās.  

Pilnveidotas skolēnu kompetences, iesaistoties interešu izglītības programmās u.c. nodarbībās, 
ieskaitot attālināto mācību procesu. Tiek sekmēta skolēnu patriotisma un pilsonisko zināšanu un vērtību 
apguve, kā arī pilsoniskā līdzdalība skolā, novadā un valstī. 

Skolas ārpusklases pasākumos tika uzsvērtas skolas vērtības, saglabājot tautas tradīcijas un 
kultūrvēsturisko mantojumu. Ar ārpusklases pasākumiem bagātinājām savas skolas, novada/pilsētas 
sabiedriskās un kultūras dzīvi. Spilgtākie pasākumi:”Zinību dienas svētki”,  “Valodas balvas ceremonija”, 
“Ziemassvētku pasaka”, “Pavasara koncerts”, “Izlaidumi”.  

Apgūts piešķirtais finansējums programmas ,,Latvijas skolas soma” ietvaros, kultūras pasākumi 
skatīti tiešsaistēs un klātienē.  

 

7. Citi sasniegumi 
 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par 
izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 
Rūjienas vidusskola realizē vispārējās pamatizglītības programmu ar augstākiem 

sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā. Lepojamies, ka mūsu skolas skolnieki šajā mācību gadā ir 
piedalījušās dažādos Latvijas un starptautiskajos konkursos mūzikā. Ir iegūtas: 8 - 1.pakāpes, 1 - 
2.pakāpes, 4 - 3.pakāpes diplomi. Īpaši jāpiemin Rūjienas vidusskolas pūtēju orķestris, kurš, pēc žūriju 
locekļu vērtējuma, iekļuva četru labāko vispārējo skolu pūtēju orķestru vidū. 

Šajā mācību gadā skolēni ir piedalījušie 9 mācību priekšmetu olimpiādēs, tika iegūtas 7 - 
atzinības, 10 -3.vietas, 5 - 2.vietas un 2 - 1.vietas. Viens skolēns piedalījās valsts bioloģijas olimpiādē. 

Interešu izglītībā ir iegūtas 10 -atzinības, 2 - 3.vietas un 1 - 2.vietas diplomi. 
7.2.  Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

2021./22.m.g. tika kārtoti diagnostikas darbi 3., 6.klasēs. Diagnostikas darbu rezultāti Rūjienas 
vidusskolā netika salīdzināti pret valstī vidējo rezultātu, bet gan rezultāti analizēti saturiski, secinot, 
kādas prasmes un zināšanas izglītojamam atlikušajā mācību periodā jāpilnveido. 9.klašu eksāmenu 
rezultāti tika analizēti tikai skolā, jo divi pēdējie mācību gadi ieviesa korekcijas mācību procesā, tas 
radīja satraukumu pedagogos. Tāpēc rezultāti tika salīdzināti šādi: 
 

 



Eksāmena rezultāti pirms un pēc Covid19 

 
 

Apkopotā informācija norāda, ka skolēnu rezultāti nav mainījušies, visos mācību priekšmetos tie 
ir palikuši iepriekšējā līmenī. 

Savukārt 12. klases absolventi kārtoja noteiktos obligātos centralizētos eksāmenus 
2021./22. mācību gada valsts pārbaudes darbu rezultāti 12. klases izglītojamiem bija augstāki par 

valstī vidējo sniegumu visos kārtotajos pārbaudījumos. 
 

7.2.1. pēc izglītojamo snieguma invertējuma valsts pārbaudes darbos par 2021./2022. mācību 
gadu; 

Centralizēto eksāmenu rezultāti par vispārējas vidējas izglītības ieguvi 2021./22. mācību gadā 

 CE svešvalodā CE latviešu valodā CE matemātikā 

Rūjienas vidusskolā 79,5% 62,4% 41,4% 

Valstī kopā 69% 52,2% 37,6% 

 
7.2.2. par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

Centralizēto eksāmenu rezultātu salīdzinājums procentos pēdējo trīs mācību gadu laikā 

 

2019./2020. 2020./2021.  

RV Valstī RV Valstī RV Valstī 

Matemātika 39.05 35.30 35.50 36.11 41,4% 37,6% 

Latviešu valoda 64.45 52.79 65.06 51.15 62,4% 52,2% 

Angļu valoda 80.10 69.99 69.05 66.56 79,5% 69% 

 
7.3. Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 

Ikdienas mācību procesā ir jāattīsta un jāpilnveido katra skolēna prasme pašvadīti mācīties, 
disciplinēt sevi paveikt lietas īstajā brīdī, jāmudina izvirzīt sev mērķus tā, lai motivētu mācīties regulāri 
un plānveidīgi. 

Analizējot skolēnu ikdienas mācību sasniegumus var secināt, ka lielākai daļai skolēnu formatīvie 
vērtējumi ir līdzvērtīgi tēmas nobeiguma darbā iegūtajam vērtējumam. 

Ir jāizstrādā pedagoga palīga darba pienākumi tā, lai ikdienas darbā skolēns, kuram sniedz 
atbalstu, attīstītu patstāvīga darba prasmes, kuras vēlāk pielieto pārbaudes darba laikā.  
 

 
Rūjienas vidusskolas direktore  L.Čākure 



 
 
 
 
 
 

Rūjienas vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 
 
 
 
 
 

Rūjiena, 20.10.2022.  

(vieta, datums)   

 
 
 

Nepubliskojamā daļa 
 
 
 
 
 
 

 



1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums 
 
1.1.  Ikdienas mācību sasniegumi 
 
Vispārējā pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība 
 
● Izglītības iestādes 2-3 galvenie secinājumi par ikdienas summatīvajiem mācību sasniegumiem izglītības iestādē un turpmākie 

nepieciešamie uzlabojumi izglītības iestādes darbībā.  
1. 3. - 4.klašu grupā skolēniem nav tendence uzlabot summatīvos vērtējumus. 
2. 5. - 9. un 10. - 12.klašu grupās tiek uzlaboti nesekmīgiem vērtējumi visos mācību priekšmetos, visvairāk vērtējumu 

uzlabošana notiek eksāmenu priekšmetos (svešvaloda, matemātika, latviešu valoda, Latvijas un pasaules vēsture). 
3. Visās klašu grupās ir samazinājies skolēnu skaits, kuri uzlabo vērtējumus optimālajā līmenī. 

 
Turpmāk nepieciešams: 

1. Savlaicīgāk apzināt skolēnus, kuriem nepieciešams atbalsts sekmīgai mācību programmas apguvei. 
2. Meklēt sekmīgu sadarbības modeli priekšmeta pedagogs - klases audzinātājs - atbalsta personāls - skolēns - vecāki. 

 
Izglītojamo vidējie statistiskie mācību rezultāti ikdienas izglītības procesā 2021./2022.māc.g. 

Klašu grupa 
Izglītojamo 

kopējais skaits 
klašu grupā 

 
Vidējie statistiskie ikdienas mācību sasniegumi summatīvajos vērtējumos klašu grupā 

3.-9.klase 270 
Vairāk tiek uzlaboti nesekmīgie vērtējumi un samazinājies skolēnu skaits, kuri uzlabo vērtējumus 
jau optimālajā līmenī. 

10.-12.klase 55 
Ir tendence uzreiz neuzrakstīt pārbaudes darbu, uzlabo nesekmīgos vērtējumus, mazāk uzlabo 
vērtējumus, kuri jau ir optimālajā līmenī.  

 
 

 
 

Klašu grupa 

Izglītojamo skaits % no kopējā izglītojamo skaita ar augstiem vidējiem statistiskajiem ikdienas mācību sasniegumiem 
summatīvajos vērtējumos (vidēji – 7,5 balles un augstāk, 1.-2.klasē padziļināti apguvis) 2021./2022.māc.g. 

Izglītojamo kopējais 
skaits klašu grupā 

Izglītojamo skaits % no kopējā izglītojamo skaita, kuriem vidējie ikdienas mācību sasniegumi statistiski 
summatīvajos vērtējumos ir 7,5 un augstāk vai padziļināti apguvis 1.-2.klasē 

1.-2.klase 79 39%  

3.-9.klase 270 30% 

10.-12.klase 55 36% 

 

● Izglītības iestādes 2-3 galvenie secinājumi par izglītojamo mācību sasniegumiem gadā un turpmākie nepieciešamie uzlabojumi 
izglītības iestādes darbībā.  

1. Veicināt skolēna izpratni par formatīvā vērtējuma nozīmību – formatīvais vērtējums lielisks palīgs ikviena skolēna augstvērtīgāka 
summatīvā vērtējuma iegūšanai un gada vērtējumam. 

2. Ir jāveido izpratne par to, cik svarīgs ir regulārs un sistemātisks ikdienas darbs, lai iegūtu pēc iespējas augstāku gada vērtējumu, 
kurš atbilst ikviena skolēna spējām. 



 
 

Izglītojamo vidējie statistiskie mācību rezultāti 2020./2021.māc.g. 
noslēgumā (gadā) 

Izglītojamo vidējie statistiskie mācību rezultāti 2021./2022.māc.g. 
noslēgumā (gadā) 

Klašu grupa 

Vidējie mācību 
rezultāti klašu grupā 
(1.-3.klasei dati nav 

jānorāda) 
 

Izglītojamo skaits klašu 
grupā %  no kopējā 

izglītojamo skaita, kuri 
mācībās saņēmuši vienu 
vai vairākus vērtējumus 

(1-3 balles vai “sācis 
apgūt”) 

Klašu grupa 

Vidējie mācību 
rezultāti klašu 

grupā (1.-3.klasei 
dati nav jānorāda) 

Izglītojamo skaits klašu 
grupā %  no kopējā 

izglītojamo skaita, kuri 
mācībās saņēmuši vienu 
vai vairākus vērtējumus 

(1-3 balles vai “sācis 
apgūt”) 

1.-3.klase  0% 1.-3.klase  4% 

4.-9.klase 6,41 13% 4.-6.klase 7,18 15% 

10.-12.klase 7,29 7% 10.-11.klase 6,96 15% 

 
Speciālās izglītības programma/-s (51, 52, 53, 54, 55, 56, 57) 
● Izglītības iestādes 2-3 galvenie secinājumi par izglītojamo ikdienas mācību sasniegumiem 1.-3.klasē mācību gada 

noslēgumā 
1. Skolēniem, kuriem nepieciešams atbalsts, tika organizēts mācību process ar skolotāja palīga un logopēda piesaisti gan 

klātienes, gan attālinātā mācību procesā. 
2. Mācību process tika pielāgots atbilstoši izglītojamo spējām un viņam noteiktai mācību programmai, izveidojot skolēnam IIP. 
3. Regulāra klašu audzinātāju, atbalsta personāla un administrācijas sadarbība ar skolēnu vecākiem, kuru bērniem ikdienā 

nepieciešams jebkāda veida atbalsts. 
 

● Izglītības iestādes 2-3 galvenie secinājumi par izglītojamo mācību sasniegumiem gadā un turpmākie nepieciešamie uzlabojumi 
izglītības iestādes darbībā. 
1. Sniedzot regulāru un sistemātisku atbalstu, lielākā daļa skolēnu mācību gadu beidza ar pietiekamiem vērtējumiem. 
2. Novērtējot skolēna spējas apgūt mācību saturu, nodrošinot  nepieciešamos atbalsta pasākumus, konstatējām, ka 

nepieciešama speciālistu piesaiste ( psihologa) zināšanu līmeņa izvērtēšanai. 
3. Savlaicīga problēmas konstatēšana, vecāku informēšana, speciālistu piesaiste un atbalsta pasākumu nodrošināšana sniedza 

iespēju pilnvērtīgākai mācību procesa apguvei atbilstoši skolēna spējām. 
 

Izglītojamo vidējie statistiskie mācību sasniegumi 
2020./2021.māc.g. noslēgumā (gadā) 

Izglītojamo vidējie statistiskie mācību sasniegumi 
2021./2022.māc.g. noslēgumā (gadā) 

Kurss 
Vidējie 
mācību 
rezultāti 

Izglītojamo skaits klašu grupā %  no 
kopējā izglītojamo skaita, kuri mācībās 

saņēmuši vienu vai vairākus vērtējumus 
(1-3 balles vai “sācis apgūt”) 

Kurss 
Vidējie 
mācību 
rezultāti 

Izglītojamo skaits klašu grupā %  
no kopējā izglītojamo skaita, kuri 

mācībās saņēmuši vienu vai 
vairākus vērtējumus (1-3 balles) 

4.-6.klase 6,0  4.-6.klase 4,66 16% 

7.-9.klase  4,82  7.-9.klase 5,00 50%  

 



 
 
Speciālās izglītības programma/-s (58, 59) 

● Izglītības iestādes 2-3 galvenie secinājumi par ikdienas mācību sasniegumiem atbilstoši izglītojamo individuālajiem izglītības 
programmas apguves plāniem izglītības iestādē un turpmākie nepieciešamie uzlabojumi izglītības iestādes darbībā. 

 
1.2.  Mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos 
● Izglītības iestādes 1-2 galvenie secinājumi par izglītojamo mācību sasniegumiem izglītības programmas apguves noslēgumā 

valsts pārbaudes darbos vidējā vispārējā izglītībā 2021./2022.māc.g. (salīdzinājumā ar valsts vidējiem rezultātiem valsts 
pārbaudes darbā) un turpmākie nepieciešamie uzlabojumi izglītības iestādes darbībā. 

● Izglītības iestādes 1-2 galvenie secinājumi par izglītojamo mācību sasniegumiem izglītības programmas apguves noslēgumā 
valsts pārbaudes darbos vispārējās pamatizglītības programmā 9.klasē 2021./2022.māc.g. un turpmākie nepieciešamie 
uzlabojumi izglītības iestādes darbībā. 

● Izglītības iestādes 1-2 galvenie secinājumi par izglītojamo mācību sasniegumiem citas izglītības programmas/-u apguves 
noslēgumā, tai skaitā valsts pārbaudes darbos 2021./2022.māc.g. (salīdzinājumā ar valsts vidējiem rezultātiem valsts 
pārbaudes darbā) un turpmākie nepieciešamie uzlabojumi izglītības iestādes darbībā. 

 
1.3.  Audzināšanas darba prioritārie virzieni 
● Izglītības iestādes 2-3 galvenie secinājumi par audzināšanas darba prioritārajiem virzieniem, to piemērotību un nepieciešamību 

tos pilnveidot, ņemot vērā izglītojamo ikdienas mācību sasniegumus, sasniegumus valsts pārbaudes darbos un 2021./2022.māc.g. 
anketēšanas rezultātus. 

 

NPK 
Informācija par mērķgrupas 

izvērtēšanas galvenajiem 
secinājumiem 

Komentāri (pēc nepieciešamības) 

1. Izglītības iestādes vadības un 
dibinātāja 2-3 galvenie secinājumi 

Audzināšanas darbā nepieciešama lielāka savstarpējā sadarbība starp mācību 
priekšmetu pedagogiem, atbalsta personālu un klases audzinātāju, lai laikus 
konstatētu skolēnus, kuriem ir mācīšanās grūtības un nepieciešami atbalsta 
pasākumi.  
Klases audzinātāju individuālās sarunas ar klases vecākiem ir ļoti produktīvas, bet 
tām nepieciešams lielāks atbalsts no mācību priekšmetu pedagogu puses, lai sarunu 
laikā audzinātājs varētu vecākiem izklāstīt vispusīgāku informāciju par skolēna 
sasniegumiem un uzvedību, motivāciju mācībās.  

2. Izglītības iestādes Pedagoģiskās 
padomes 2-3 galvenie secinājumi 

Nepieciešams ieviest klases audzinātāju sanāksmes, kuru laikā notiek dalīšanās 
pieredzē. Sanāksmes nepieciešams protokolēt.  
Laikus uzsākt kontroli par skolēnu neattaisnotajiem kavējumiem.  
Regulāri fiksētas individuālās sarunas, kuras palīdz darbā ar skolēnu, vecākiem un 
institūcijām.  

 
 
 



1.4.  Izglītības iestādes kvalitātes mērķi 2022./2023.mācību gadam 
● Izglītības iestādes dibinātāja un izglītības iestādes vadības noteiktie izglītības kvalitātes mērķi 2022./2023.māc.g., ņemot vērā 

informāciju un datus par 2020./2021.māc.g. un 2021./2022.māc.g. (nosakāmi ne mazāk kā trīs kvalitātes rādītāji) 
 

NPK Kvalitatīvais / kvantitatīvais indikators Noteiktais rādītājs / komentāri pēc nepieciešamības 

1. Izglītojamo vidējie statistiskie sasniegumi mācību gada 
noslēgumā 

Plānveidīgi un sistemātiski izvērtēt skolēnu ikdienas mācību 
sasniegumus, veicot sarunas ar skolēnu, skolēna ģimeni un 
pedagogiem par mācību sasniegumu uzlabošanu ikdienas 
darbā. /Attiecas uz 1.1, 1.2, 1.3/ 

1.1. Vispārējā pamatizglītības programmā/-s izglītības iestādē Akcentēt ikviena izglītojamā līdzatbildību ikdienas mācību 
procesā, kas rada veselīgas konkurences vidi klasē. 

1.2. Vispārējā vidējās izglītības programmā/-s izglītības iestādē Iepazīstināt ar mācību procesa organizēšanu augstākajās 
izglītības iestādēs, kas paplašina izglītojamā redzesloku un 
sapratni par to, cik svarīgs ir sistemātisks un regulārs 
ikdienas mācību darbs. 

1.3. Speciālās izglītības programmā/-s (51, 52, 53, 54, 55, 56, 57) Piesaistot pedagoga palīgu attīstīt un pilnveidot pašvadītas 
mācīšanās prasmes. 

1.4. Speciālās izglītības programmā (58)  

2. Izglītojamo vidējie statistiskie sasniegumi valsts 
pārbaudes darbos vispārējās pamatizglītības 
programmas apguves noslēgumā 9.klasē attiecībā pret 
vidējiem valsts rezultātiem. 

Veicināt ikviena skolēna izpratni par nepieciešamību 
sistemātiski apgūt mācību programmu, aktualizējot to, ka 
zināšanas ir nepieciešamas pašam skolēnam un ne tikai, lai 
sekmīgi nokārtotu valsts pārbaudes darbus. /Attiecas uz 
2.1., 2.2./ 

2.1. Vispārējās pamatizglītības programmas/-u noslēgumā  Ikviens izglītojamais nokārto pamatskolas eksāmenus 
atbilstoši ikdienas zināšanu līmenim. 

2.2. Speciālās izglītības programmas/-u noslēgumā (51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57) 

Ir attīstītas prasmes veikt pārbaudes darbus, izmantojot 
atgādnes. 

3. Izglītojamo vidējie statistiskie sasniegumi valsts 
pārbaudes darbos vidējās vispārējās izglītības 
programmas/-u apguves noslēgumā attiecībā pret 
vidējiem valsts rezultātiem, tai skaitā: 

 

3.1. optimālā kursa līmenī Ikviens Rūjienas vidusskolas skolēns kārto obligāto 
eksāmenu optimālajā līmenī. 

3.2. padziļinātā kursa līmenī Nodrošināt atbalstu ikdienā gan pedagogiem, gan 
skolēniem, lai pēc iespējas kvalitatīvāk apgūtu padziļinātos 
kursus. 

4.  Darbs ar talantīgajiem izglītojamiem un izglītojamo 
sasniegumi olimpiādēs, konkursos, sacensībās u.tml. 
vispārējā izglītībā 

Izglītojamie izsaka vēlmi piedalīties mācību priekšmetu 
olimpiādēs. Patstāvīgi, konsultējoties ar pedagogu 
gatavojas un ir iegūtas godalgotas vietas. 

5.  Izglītības iestādes vidējās vispārējās izglītības absolventu 
centralizēto eksāmenu indekss 2022./2023.māc.g. 

Vismaz valstī noteiktais, lai saņemtu finansējumu. 



6. Izglītības iestādes audzināšanas darbā sasniedzamie 
rezultāti 2022./2023.māc.g., tai skaitā: 

Akcentēt skolēnu līdzatbildību, vairāk iesaistoties skolas un 
klases dzīvē, jaunu tradīciju veidošanā. 

6.1. Izglītības iestādes definētie sasniedzamie rezultāti Pilnveidot klašu audzinātāju profesionālo darbību, daloties 
labās prakses piemēros, savstarpēji mācoties vienam no 
otra, gūstot dažādu pieredzi klasvadības metodikā. 
Piedāvāt izglītojamiem daudzveidīgas, interesēm 
atbilstošas ārpusstundu nodarbības. 
Organizēt karjeras attīstības atbalsta pasākumus skolēniem 
atbilstoši skolēnu vajadzībām un vēlmēm. 
Integrēt karjeras izglītības saturu īstenoto izglītības 
programmu saturā, tostarp dažādu mācību priekšmetu 
programmu saturā. 

6.2. Izglītojamo attaisnotie kavējumi (t.sk. slimības dēļ, speciālās 
izglītības programmā/-s) 

 

6.3. Izglītojamo neattaisnotie kavējumi (speciālās izglītības 
programmā/-s) 

Sistemātiski kontrolēt neattaisnotos kavējumus, sazinoties 
ar likumiskajiem pārstāvjiem, izglītojamo un klases 
audzinātāju noskaidrot iemeslu kavējumiem un rasts 
risinājumu. 

7. Izglītības iestādes vadības, pedagogu un dibinātāja 
redzējums par izglītības kvalitātes rādītājiem 
(kvantitatīvi, kvalitatīvi) pirmsskolas izglītības 
programmās, kuri nosakāmi izglītības iestādei, sākot ar 
2022./2023.māc.g. 

 

 
1.5.  Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): anketēšana, sarunas, intervija,  pašvērtējums, situāciju analīze. 
 

Vispārējā pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība, pirmsskolas izglītības programmas un speciālās izglītības 
programmas 
 
1.6.  Kritērija “Kompetences un sasniegumi” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim1 LABI.  

Veicot kritērija “Kompetences un sasniegumi” pašvērtējumu, izmantojot kvalitātes vērtēšanas metodi “situāciju analīze”, var 
konstatēts:  
1. Pedagogi ieguldījuši ilgu, mērķtiecīgu darbu, lai veidotu kvalitatīvus un mācību programmai atbilstošus mācību materiālus, 

kuru pielietojums mācību stundās ļauj sasniegt izglītības programmas kaut cik kvalitatīvu izvirzīto mērķi. 
2. Pedagogu veiktais pašvērtējums un tā izvērtējums metodiskajās komisijās 1.semestra beigās par pielietotajām metodēm 

mācību stundu laikā ar talantīgiem skolēniem atklāj katra pedagoga spēju diferencētam darbam ar ikvienu skolēnu mācību 
stundu laikā.  

3. Klašu audzinātāju kopīgi izstrādātie klašu stundu tematiskie plāni ļauj veidot vienotu redzējumu par izglītības iestādes 
audzināšanas turpmākajām prioritātēm. 

                                                           
1 Iegūtais punktu skaits : maksimāli iespējamo punktu skaitu x 100 = …. 



Veicot kritērija “Kompetences un sasniegumi” pašvērtējumu, izmantojot kvalitātes vērtēšanas metodi “intervija”, var konstatēt:  
1. Visiem pedagogiem, savu mācību stundu ietvaros ir nepieciešams aktualizēt formatīvā vērtējuma nozīmību ikviena skolēna 

mācību sasniegumu uzlabošanā. 
 

Rezultatīvā rādītāja 
nosaukums 

Kvalitātes 
līmeņa 

vērtējums 
punktos 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes un 
izglītības programmas 
kvalitātes mērķi 

3  Plānveidīgāka metodiskās padomes 
iesaistīšana izglītības programmas 
kvalitātes mērķu izvērtēšana un jaunu 
prioritāšu izvirzīšanā. 

Izglītojamie uzlabo savus 
mācību rezultātus 

3 Ikviens pedagogs, sava mācību 
priekšmeta ietvaros, aktualizē formatīvā 
vērtējuma nozīmību ikdienas sasniegumu 
uzlabošanā. 

Mērķtiecīgs darbs ar izglītojamā 
likumiskajiem pārstāvjiem par sadarbības 
veicināšanu skolēnu ikdienas sasniegumu 
uzlabošanā. 

Izglītības iestādē notiek 
mērķtiecīgs darbs, attīstot 
izglītojamajiem augstus 
sasniegumus 

2 Ir pedagogi, kuri veic diferencētu darbu ar 
talantīgajiem skolēniem ikdienas mācību 
procesā. 

Veidot skolas kopēju sistēmu darbā ar 
talantīgajiem skolēniem. 

Izglītības iestādē notiek 
mērķtiecīgs audzināšanas 
darbs 

4 Kopīgi izstrādāti un saskaņoti klašu 
audzinātāju tematiskie plāni klases 
stundām. 

Veicināt paralēlo klašu audzinātāju 
sadarbību. 

 
1.7.  2-3 galvenie apkopotie secinājumi turpmākajam darbam par visu kritēriju. 

1. Jāveicina pedagogu savstarpējā dalīšanās pieredzē ar pašu veidotiem mācību materiāliem, tas atvieglotu pedagogu 
gatavošanos mācību stundām. 

2. Metodisko komisiju ietvaros jāizstrādā ieteikumi darbam ar talantīgiem skolēniem, kas palīdzētu sasniegt pēc iespējas 
augstākus rezultātus ikdienas darbā, konkursos un olimpiādēs. 

 
1.8.  Kritērija “Kompetences un sasniegumi” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim ĻOTI LABI. 

Veicot kritērija “Kompetences un sasniegumi” pašvērtējumu, izmantojot kvalitātes vērtēšanas metodi “situāciju analīze”, var 
konstatēts:  
1. CE rezultāti liecina, ka divos pandēmijas pārņemtos mācību gados ir izdevies sasniegt pēc iespējas augstākus skolēnu 

mācību sasniegumus visos mācību priekšmetos. 
Veicot kritērija “Kompetences un sasniegumi” pašvērtējumu, izmantojot kvalitātes vērtēšanas metodi “anketēšana”, var konstatēt:  
1. Apkopotie dati liecina, ka skolēni augsti novērtē administrācijas, pedagogu un atbalsta personāla iesaisti sistemātiskai 

skolēnu motivēšanai rezultatīvam darbam mācību procesā. 
2. Pedagogi atzīst, ka svarīgs ir administrācijas un kolēģu atbalsts un iedrošinājums, motivējot skolēnus piedalīties konkursos, 

skatēs un olimpiādēs. 



Rezultatīvā rādītāja 
nosaukums 

Kvalitātes 
līmeņa 

vērtējums 
punktos 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības programmas 
izglītības kvalitātes mērķu 
sasniegšana 

4 Visu mācību priekšmetu CE rezultāti 
vidēji ir augstāki par valsts rādītājiem. 

Jāveicina ikviena skolēna motivācija 
apgūt mācību priekšmetu visaugstākajā 
līmenī. 

Izglītības iestāde 
mērķtiecīgi atbalsta 
izglītojamos pastāvīgi 
uzlabot un stiprināt savus 
mācību un prasmju 
rezultātus 

4 ‘’Maģiskā diena’’ - diena, kad iespējams 
uzlabot, uzrakstīt ikvienu pārbaudes 
darbu. 

Jāveicina sadarbība starp mācību 
priekšmeta pedagogu , klases 
audzinātāju un atbalsta komandu, 
sniedzot savlaicīgu informāciju par 
sekmēm. 

Izglītības iestāde 
mērķtiecīgi atbalsta 
izglītojamos gūt augstus 
sasniegumus 

3 Ir sasniegumi starpnovadu mācību 
priekšmetu olimpiādēs, mūzikas 
konkursos. 

Jāpilnveido ikviena pedagoga pieeja  - 
strādāt individuāli, diferencējot 
uzdevumus, lai ļautu attīstīties talantīgiem 
skolēniem ikvienā mācību stundā. 

 
1.9.  2-3 galvenie apkopotie secinājumi turpmākajam darbam par visu kritēriju. 

1. Visiem pedagogiem jāveicina skolēnu pašdisciplīna darīt lietas, tad, kad tās ir jādara! Ievērot skolas izstrādātās kārtības 
ikdienas mācību procesā. 

2. Atbalstīt un motivēt ikvienu skolēnu sasniegt pēc iespējas labākus sasniegumus ikdienas mācību procesā, veicinot un attīstot 
skolēna pašvadītas mācīšanas prasmes. 

 

2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums 
 

2.1.  Izglītības iestādes 1-2 secinājumi par anketēšanā iegūtajiem datiem, salīdzinot ar kvalitātes līmeņa aprakstā doto 
informāciju: 
1. Skolēni un viņu vecāki atzīst, ka izglītības iestādē no pieaugušo puses nekad nav piedzīvojuši mirkļus, kad viņi tiek 

diskriminēti vai pret viņiem būtu citādāka attieksme. Tas priecē! 
2. Atbalsta komandai un administrācijai turpmāk ir jāpievērš lielāka uzmanība skolēnu savstarpējām attiecībām, lai ikvienam 

būtu iespēja attīstīties un pilnveidoties viņa iekšējai pārliecībai, sociālām iespējām un tradīcijām, kuras tiek uzturētas 
ģimenēs. 

 
2.2. Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): anketēšana, intervija, situācijas analīze 

Vispārējā pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība, pirmsskolas izglītības programmas un speciālās izglītības programmas 
 
2.3. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim. LABI 

Veicot kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” pašvērtējumu, izmantojot kvalitātes vērtēšanas metodi “situāciju analīze” un intervija 
konstatēts:  



1. Pedagoga palīgs, priekšmeta pedagogs un skolēns sadarbojas, lai izveidotu atgādnes, kuras palīdz skolēnam ikdienas 
mācību procesā. 

2. Ir pedagogi, kuri veicina ikviena skolēna līdzdarbošanos ikdienas mācību procesā apgūstot mācību vielu. Tiek izmantota 
metode skolēns skolēnam, kura ļauj izskaidrot nesaprotamo savam vienaudzim. tas rada pozitīvas gaisotni mācību stundā. 
 

Rezultatīvā rādītāja nosaukums 
Kvalitātes līmeņa 

vērtējums 
punktos 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes izveidotā sistēma 
iekļaujošas mācību vides nodrošināšanai un 
vienlīdzīgas attieksmes organizācijas kultūras 
ieviešanai 

3 Pedagoga palīgs ar 
skolēnu strādā mācību 
stundas laikā klasē. 

Jāprecizē pedagoga palīga pienākums 
un atbildība, lai sekmīgi veicinātu 
skolēna pašvadītas mācīšanās prasmes. 
Nepieciešams Izglītības psihologs. 

2.4.  2-3 galvenie apkopotie secinājumi turpmākajam darbam par visu kritēriju 
1. Jāprecizē pedagoga palīga pienākumi un atbildība ikdienas mācību procesā, lai sekmīgāk un ātrāk ikviens skolēns pilnveidotu 

savas prasmes pašvadīti mācīties, pajautāt, ja nepieciešams, izdarīt mazāk, bet pareizi. 
2. Klases audzināšanas stundās pievērst uzmanību tēmām par ikvienas personas identitāti un tiesībām būt. 

 
2.5.  Papildu informācija par risku identificēšanas indikatoriem izglītības iestādē: 

Vispārējā pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā: 
 

NPK  2020./2021.māc.g. 2021./2022.māc.g. 

1. Apvienotās klases nepietiekama/maza izglītojamo skaita dēļ (ir/nav, 
norādīt, kuras klases apvienotas un kuros mācību priekšmetos) 

nav nav 

2. Mācību priekšmets/-i, kurā/-os ir par 10% un vairāk zemāki vidējie 
rādītāji obligātajos centralizētajos eksāmenos vispārējā vidējā 
izglītībā (12.klase), salīdzinot ar valsts vidējiem rādītājiem (ir/nav/nav 
attiecināms, norādīt mācību priekšmetu un par cik % zemāki rādītāji) 

nav nav 

3. Izglītojamo skaits, kuri bez attaisnojoša iemesla ilgstoši neapmeklē 
izglītības iestādi (ir/nav - 20 un vairāk mācību stundas / nodarbības 
semestrī, cik izglītojamie) 

ir, vairāk kā  150 
stundas,  4 skolēni 

ir, vairāk kā 100 
stundas, 3 skolēni 

4. Izglītības iestādē nav pieejami atbalsta personāla pakalpojumi (ir/nav, 
norādīt, kuri pakalpojumi nav bijuši pieejami) 

trūkst izglītības 
psihologs, nav 

speciālais pedagogs 

trūkst izglītības 
psihologs, nav 

speciālais pedagogs 

5. Izglītības iestādē ilgstošas pedagogu vakances (ir/nav, vairāk kā 1 
mēnesi, norādīt mācību priekšmetu/slodzi un iestādes risinājumu: 
aizvietošana/mācību priekšmeta apguves pārcelšana uz citu mācību 
gadu u.tml.) 

vakantas - individuālā 
instrumenta spēle, 

klases audzināšana.  
Stundas notiek un to 
strādā pedagogi uz 

vakancēm. 

vakantas - individuālā 
instrumenta spēle, 

klases audzināšana.  
Stundas notiek un to 
strādā pedagogi uz 

vakancēm. 

 
 



3. Kritērija “Pieejamība” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums 
 

3.1.  2-3 galvenie secinājumi par anketēšanā iegūtajiem rezultātiem, salīdzinot ar kvalitātes līmeņa aprakstā doto informāciju 
1. Izglītības iestādē ir pieaudzis to pedagogu skaits, kuri gan mācību procesa, gan pārbaudes darba laikā mudina skolēnus 

izmantot atgādnes, ja tas ir nepieciešams. 
2. Skolēni atzīst, ka lielākajā daļā mācību priekšmetu, viņiem ir iespēja strādāt savam tempam atbilstoši. Tas liecina par to, ka 

pedagogi diferencē uzdotos darbus. 
 
3.2.  Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): pašvērtējums, anketēšana, situācijas analīze. 
 

Vispārējā pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība, pirmsskolas izglītības programmas un speciālās izglītības 
programmas 

 
3.3.  Kritērija “Pieejamība” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim. ĻOTI LABI 

Veicot kritērija “Pieejamība” pašvērtējumu, izmantojot kvalitātes vērtēšanas metodi pašvērtējums konstatēts:  
1. Pedagogi ikdienas darbā pielieto daudzveidīgas mācību metodes, kuras ļauj pielāgot mācību tempu atbilstoši skolēnu 

tempam, diferencēt uzdevumus, lai ikviens spētu mācīties atbilstoši savām spējām, radītu interesi par mācību vielu, tādējādi 
motivējot katru skolēnu sasniegt pēc iespējas labāku rezultātu. 

Veicot kritērija “Pieejamība” pašvērtējumu, izmantojot kvalitātes vērtēšanas metodi intervija un situācijas analīze konstatēts:  
1. Visa mācību gada garumā tika nodrošināts hibrīdais mācību process ikvienam skolēnam, kuram tas bija nepieciešams. 

E-klasē ikvienam pedagogam bija pieejama informācija par skolēniem, kuriem jānodrošina attālinātais mācību process, tas 
palīdzēja organizēt skolotāju ikdienu un nedaudz atvieglojas gatavošanās procesu mācību stundām. 

 

Rezultatīvā rādītāja nosaukums 

Kvalitātes 
līmeņa 

vērtējums 
punktos 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes izpratne par 

faktoriem, kuri ietekmē izglītības 

pieejamību 

4 Tika izstrādāta kārtība par to, kā 
nodrošināt attālināto un klātienes 
mācību procesu vienlaicīgi. 

Pilnveidot sistēmu darbā ar skolēniem, 
kuriem mācību procesā piemērojami 
atbalsta pasākumi. 

Izglītības vides pieejamība un 

izglītības programmas pielāgošana 

izglītojamiem ar speciālajām 

vajadzībām 

4 Pedagoga palīgs un priekšmeta 
pedagogs vienojas par mācību 
metodēm, kuras pielieto mācību 
procesā. 

Veicināt lielāku vecāku iesaisti 
izglītojamo individuālo spēju attīstīšanā 
un pilnveidošanā. 

Izglītības iestādes rīcība 

priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas risku mazināšanā 

3 Tiek nodrošināts papildus atbalsts no 
projekta ‘’Pumpurs’’ un ‘’Kompetenču 
projekts’’ ietvaros 

Palielināt ikkatra pedagoga, atbalsta 
personāla atbildību un ieinteresētību, 
lai sniegtu savlaicīgu atbalstu 
skolēniem. 

 



 
 
3.4.  2-3 galvenie apkopotie secinājumi par visu kritēriju turpmākajam darbam 

1. Izglītības iestādē ir izveidota sistēma, kā strādāt ar skolēnu, kuram nepieciešams atbalsts. Turpmāk jāveicina katra pedagoga 
iesaiste ātrākā informācijas nodošanā atbalsta personālam, lai savlaicīgi varētu sniegt atbalstu ikvienam skolēnam. 

2. Jāturpina pilnveidot mācību process, atbilstoši situācijai valstī, pasaulē, jaunām kompetencēm, lai ikvienam skolēnam ir 
iespēja sasniegt savu izvirzīto mērķi mācību procesā. 

 

4. Kritērija “Drošība un psiholoģiskā labklājība” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums 
 

4.1. Izglītības iestādes anketēšanas statistiskie rādītāji 
4.1.1. Anketēšanā piedalījušos respondentu skaits 

Anketas aizpildīšana visām grupām bija brīvprātīga. No skolas vecākiem sūtījām vēstuli ar lūgumu aizpildīt anketu, uzrunājam 
arī Skolas Vecāku domi, bet no vecākiem saņēmām ziņas - piedodiet, bet esošo anketu jau aizpildīju par bērnu bērnudārzā. Atvēru 
un sapratu, kā tā ir tāda pati anketa un nevēlos vairs to pildīt, jo tas ir pārāk laikietilpīgi.  

Par skolēniem - kļūda no skolas administrācijas puses, jo anketa tika aizsūtīta skolēniem patstāvīgi, tā netika pildīta klases 
stundā, jo tikai tā esam saņēmuši lielāko daļu skolēnu atbildes. Ir vēlme, lai arī skolēni saprot, ka viņu atbildes ir ļoti svarīgas, lai 
plānotu skolas darbu nākotnē, bet… pie tā vēl ir jāpiestrādā. 

 

Anketēšanā iespējamais dalībnieku skaits 
→ 

Anketēšanā piedalījās vairāk 
kā 60% iespējamo 

respondentu no visām 
mērķgrupām kopā 

Anketēšanā piedalījās 40-
59% iespējamo respondentu 
no visām mērķgrupām kopā 

Anketēšanā piedalījās mazāk 
kā 40% iespējamo 

respondentu no visām 
mērķgrupām kopā 

Kopā izglītības iestādē, t.sk.    

Izglītojamie  172   30% 

Pedagogi 57   70% 

Vecāki - skolēnu ģimenes, jo 
anketu ļoti reti aizpilda abi vecāki. 

256   12% 

 
4.1.2. Anketēšanā iegūto datu un informācijas rezultāti 

Anketās tika norādīti arī iemesli, kuri ietekmē cilvēka komfortu gan fiziskajā, gan emocionālajā labklājībā. Vairāki skolēni un 
vecāki norādīja par nedrošības sajūtu ceļā līdz skolai un uz mājām. 

 

Respondenti 

90% un vairāk no 
aptaujātajiem vērtē iestādes 

mikroklimatu, fizisko un 
emocionālo vidi kā drošu no 

visām mērķgrupām kopā 

60% - 89% no aptaujātajiem vērtē iestādes 
mikroklimatu, fizisko un emocionālo vidi kā drošu no 

visām mērķgrupām kopā 

Mazāk kā 60% no aptaujātajiem 
uzskata iestādes mikroklimatu, 

fizisko un emocionālo vidi par drošu 
no visām mērķgrupām kopā 

Kopā izglītības 
iestādē, t.sk. 

 109  jeb 88% no visiem, kuri anketu aizpildīja  

Izglītojamie   46 jeb 88% no iesniegtām anketām  

Pedagogi  38 jeb 95% no iesniegtām atbildēm  



Vecāki  28 jeb 90% no iesniegtām atbildēm  

 
 
 
 

4.2.  Informācija par anketēšanas rezultātu izvērtējumu 
 

NPK Informācija par anketēšanas rezultātu 
izvērtējumu: 

Citi komentāri (pēc vajadzības) 

1. Izglītības iestādes vadības un dibinātāja 
2-3 galvenie secinājumi par anketēšanas 
rezultātiem 

1. Anketās sniegtās atbildes vairāk norāda uz to, ka izglītības iestādē 
notiekošais apmierina visas anketētās puses. 

2. Aktīvi jāturpina sadarboties visās jomās skola - skolēns - likumiskais pārstāvis 
- dibinātājs. Anketā iegūtie rezultāti liecina par to, ka informēts cilvēks ir 
apmierināts cilvēks. 

3. Lūgums IKVD atļaut pašai izglītības iestādei veidot savu anketu, jo šī gada 
anketa pierādīja, ka neviens vecāks, skolēns nevēlas tik ilgu laiku veltīt 
anketas aizpildīšanai, tad labāk īsāk, bet konkrētāk un vērstu uz katras 
izglītības iestādes izvirzītajām prioritātēm. 

2. Izglītības iestādes padomes 2-3 galvenie 
secinājumi par anketēšanas rezultātiem 

1. Anketa ļoti gara un jautājumi tā noformulēti, ka lielākā daļa vecāku labāk 
izvēlējā anketu neaizpildīt. 

3. Izglītības iestādes Pedagoģiskās 
padomes 2-3 galvenie secinājumi par 
anketēšanas rezultātiem 

1. Anketēšanā uzdotie jautājumi bieži bija par vienām un tām pašām lietām, 
atbildēt bija grūti, jo jautājuma būtību uztvert bija apgrūtinoši. 

2. Iegūtie rezultāti neatspoguļo reāli padarīto skolotāju darbu šajā mācību gadā. 

 
4.3.  Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): anketēšana 

 
Vispārējā pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība, pirmsskolas izglītības programmas un speciālās izglītības 

programmas 
 
4.4.  Kritērija “Drošība un psiholoģiskā labklājība” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim LABI.  

Veicot kritērija “Drošība un psiholoģiskā labklājība” pašvērtējumu, izmantojot kvalitātes vērtēšanas metodes anketēšana, situācijas 
analīze un saruna konstatēts:  

1. Ir samazinājies skolēnu skaits, kuri ikdienā atklāti pārkāpj skolas iekšējās kārtības noteikumus, to atzīst gan skolēni, gan 
vecāki un skolas darbinieki. 

2. Vērā ņemamu rezultātu sniedza izglītības iestādes un Valmieras novada pašvaldības policijas negaidītais reids izglītības 
iestādē, jo skolēna sajūta ‘’Es varu palikt nesodīts!’’, tika apgāzta. 

3. Administrācijai ir jādomā par informācijas sniegšanu visai Rūjienas vidusskolas kopienai, jo, dzīvojot tik mainīgos apstākļos, 
nepieciešams radīt sajūtu - ja darīsim kopā, tad mēs tiksim galā. 

 
Rezultatīvā rādītāja 

nosaukums 
Kvalitātes 

līmeņa 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 



vērtējums 
punktos 

Izglītības iestādes 
iekšējās kārtības un 
drošības noteikumu 
ievērošana 

3 Ikdienas uzraudzības procesā tiek iesaistīts 
viss skolas darbinieku kolektīvs, tas deva 
ātrāku reaģēšanas iespēju uz pārkāpumiem. 

Jāveido vienāda pieeja pieaugušo cilvēku 
darbībā brīdī, kad tiek pamanīts pārkāpums. 

Izglītības iestādes fiziskā 
drošība un ar to saistīto 
risku novēršana 

4 Nebaidījāmies problēmas risināt 
starpdisciplināri, iesaistot skolas vecāku 
padomi, sociālo dienestu, izglītības pārvaldi, 
Valsts un Pašvaldības policiju, jo problēmu 
var atrisināt, ja par to runā. 

Jāveido sadarbības modelis, kurā visas 
iesaistītās puses līdzdarbojas savu 
kompetenču ietvaros, bet neviena no 
iesaistītajām pusēm nepaliek viena krīzes 
situācijā. 

Emocionālā drošība 
izglītības iestādē un ar to 
saistīto risku novēršana 

4 Publiskā skolas vecāku sapulce tiešsaistē, 
kurā tika izskaidrota kārtība un darbošanās 
soļi, kuri būs jāveic, lai mācību process 
notiktu pēc iespējas saskaņotāk. (Covid19 
noteikumi - testēšana) 

Sabalansēt ikdienas dzīves mainīgumu, 
ārpus skolas sienām, ar mierīgu, pārskatāmu 
un, cik vien iespējams, nemainīgu mācību 
procesa ritējumu visa gada garumā. 
 
 

Izglītības iestādes 
personāla un izglītojamo 
labizjūta 

3 Skolēnu pašpārvaldes apsveikums 8.martā, 
skolas darbinieku un pašpārvaldes veidotie 
svētku video - tas rada piederības sajūtu un 
svētku mirkļus ikdienā. 

Ikvienā darbiniekā jāveicina sajūta - arī man 
ir jāieguldās, lai ikviens, tai skaitā es pats, 
skolā justos labi! 

 
4.5.  2-3 galvenie apkopotie secinājumi par visu kritēriju turpmākajam darbam 

1. Jāveicina stardisciplināra sadarbība (sociālais dienests, policija, probācija u.c.) starp institūcijām, lai ātrāk un pilnvērtīgāk 
varētu sniegt nepieciešamo atbalstu skolēnam, viņa ģimenei. Diemžēl, bet bieži, skola paliek vienīgā problēmu risinātāja, jo 
skolēns skolā ir visas dienas garumā un deviņus mēnešus gadā. 

2. Jāveicina ikviena Rūjienas vidusskolas kopienas dalībnieka labbūtība un labklājība - jāveido skaidra un visiem izprotama 
komunikācija, jo pēdējos gados mainīgie apstākļi cilvēkos ir ieviesuši nedrošības, nepārliecinātības, vienaldzības sajūtu.  

 

5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums 
 

5.1.  1-2 secinājumi par anketēšanā iegūtajiem rezultātiem, salīdzinot ar kvalitātes līmeņa aprakstā doto informāciju 
1. Šajā mācību gadā tika pilnveidota materiāli tehniskā bāze, uzlabotas un pilnveidotas iespējas pašam pedagogam patstāvīgi 

plānot un vadīt mācību procesu, atbilstoši katra pedagoga reālajai digitālo prasmju pratībai - viss nepieciešamais 
hibrīdmācību procesa realizēšanai, kopēšanas, skenēšanas iespējas abās skolas ēkās, soma.lv, maconis.lv, uzdevumi.lv 
pieejamība pilnīgi visiem skolas pedagogiem un skolēniem. 

2. Vairāku pedagogu apzinīga un patstāvīgi pilnveidošanās IT jomā. Apbrīnojama un uzslavējama šo pedagogu neatlaidība un 
mērķtiecība apgūstot prasmes strādāt ar dažādām vietnēm, Google dokumentiem u.c. Šīs prasmes atspoguļojās pedagogu 
vadītajās hibrīdstundās, kuras tika ļoti augsti novērtētas gan no skolēnu, gan vecāku puses. 

 
 



 
 

5.2.  Izglītības iestādes informācija par izglītības programmās pieejamajiem materiāltehniskajiem resursiem to apguves 
kvalitatīvai nodrošināšanai 

 

 IT resursu pieejamība pedagogu 
darbam klasē (pieejamība % no 
izglītības iestādei nepieciešamā, 
piemēram, dators / video 
projektors / interneta pieslēguma 
kvalitāte / digitālie mācību līdzekļi 
u.tml.) 

Latviešu valodas, dzimtās valodas 
(mazākumtautību programmās) un 
svešvalodu mācībām pieejamie 
un nepieciešamie 
materiāltehniskie resursi (minami 
tikai galvenie pieejamie resursi 
un tikai būtiskākie nepieciešamie 
resursi) 

STEM mācību priekšmetu apguvei 
pieejamie un nepieciešamie 
materiāltehniskie resursi (minami 
tikai galvenie pieejamie resursi 
un tikai būtiskākie nepieciešamie 
resursi) 

Ikdienas 
klātienes/neklātienes
/tālmācības mācību 
īstenošanai 
pieejamais 
nodrošinājums 

Dators - visi pedagogi 
nodrošināti, ir arī iespēja saņemt 
datoru lietošanai mājās, ja 
pedagogs darbu veic no savām 
mājām. 
Video projektors - 30% no 
izglītības  iestādē pieejamajiem ir 
morāli novecojuši. Nepieciešams 
tos nomainīt vai pakāpeniski 
iegādāties interaktīvos ekrānus. 
Interneta pieslēgums - ir 
apmierinošs, būtu vēlme, ja tas 
būtu jaudīgāks un stabilāks, tas 
dotu augstāku kvalitāti gan 
attālinātam mācību procesam, gan 
piedaloties kursos vai sapulcēs. 
Interneta pieslēgums 
audzēkņiem - Rūjienas 
vidusskolā mācās daudz skolēnu, 
kuri dzīvo lauku apvidos. Skolēnu 
dzīves vietās bieži ir nestabili 
interneta pieslēgumi, kas traucē 
skolēniem kvalitatīvi piedalīties 
attālinātā mācību procesā (nav 
iespēja ieslēgt kameru, bieži ir 
skaņas traucējumi utt.).  

Skolas bibliotēka abonē Letonika, 
tas palīdz daudzveidot mācību 
procesu latviešu valodas stundās. 
Visiem valodu skolotājiem 
nepieciešams, lai stundu laikā 
būtu pieejami datori skolēniem. 
Tas palīdzētu veidot saturīgāku un 
mūsdienīgāku grupu darbu un 
dotu iespēju realizēt jaunā satura 
kvalitatīvāku ieviešanu. 
Ikviens pedagogs ilgojas pēc 
kvalitatīvas un pilnvērtīgas 
materiālās bāzes - ideju krātuves. 
Tagadējā situācija aizņem ļoti 
daudz laika, lai skolotājs 
sagatavotos stundām. 

Skolai nepieciešams modernās 
tehniskās mērierīces - sensori, 
barometri, lēcu komplekti utt., jo 
šo mērierīču iegāde ir ļoti dārga.  
Nepieciešama brīva pieeja 
datoriem mācību stundu laikā, lai 
skolēniem būtu iespēja izmantot 
dažādas vietnes internetā, kuras 
daudzveido un uzlabo mācību 
procesu. 
Mācību grāmatas, kuras atbilstu 
jaunajam standartam. Materiāli, 
kuri ir pieejami Skola2030 vietnē ir 
ļoti maz, parādās pēc tēmas 
apgūšanas. Arī šīs jomas 
speciālisti ilgojas pēc kvalitatīvas 
un visiem pieejamas materiālās 
bāzes, kura atvieglotu skolotāju 
gatavošanās procesu. 

Attālināto mācību 
īstenošanai 

Nepieciešami kvalitatīvi portatīvie 
datori ar nepieciešamo 

  



nepieciešamais 
nodrošinājums 

programmatūru licencēm, kurus 
uz līguma pamata varētu piešķirt 
skolēniem darbam no mājām. 
Pedagogiem nepieciešami  
 

Citi komentāri    

 
5.3.  Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): sarunas, diskusijas, anketas 
 

Vispārējā pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība, pirmsskolas izglītības programmas un speciālās izglītības 
programmas 
 
5.4. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim Ļoti labi. 

 

Rezultatīvā rādītāja nosaukums 
Kvalitātes līmeņa 

vērtējums 
punktos 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādei pieejamie 
materiāltehniskie resursi 
izglītības programmas 
īstenošanai 

4 Visas mācību klases aprīkotas ar tādu 
materiāltehnisko bāzi, kura ļauj 
vienlaicīgi strādāt ar skolēnu klasē un 
otrpus ekrānam. (dators, 
programmatūra, projektors, Web 
kamera) 
Tiek izveidota datorklase 1. - 3.klašu 
skolēniem, lai kvalitatīvi un savlaicīgi 
apgūtu datorprasmes. 

Nepieciešams iegādāties interaktīvos 
ekrānus, kuri ļautu pedagogiem 
pielietot jaunapgūtās prasmes 
interaktīvā darbā ar skolēniem. 
Turpināt pakāpeniski atjaunot 
materiāltehnisko bāzi, lai tā atbilstu 
mūsdienu vajadzībām. 

Izglītības iestādei pieejamās 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas un digitālie resursi 
izglītības programmas 
īstenošanai 

4 Tiek izmantota visai skolai vienota 
platforma Google Classroom, kur tiek 
uzdoti un iesniegti veicamie uzdevumi 
skolēniem un pedagogiem. Visi 
pedagogi un skolēni nodrošināti ar 
soma.lv, maconis.lv, uzdevumi.lv prof. 

Nodrošināt pieeju visiem pedagogiem 
un skolēniem digitāliem mācību 
resursiem laikā, kad strauji mainās 
mācību grāmatas. Tas radītu iespēju, 
ka grāmata ir skolā, bet pieeja mācību 
materiāliem skolēniem ir digitāli un 
vienmēr. 

Izglītības iestādes 
materiāltehnisko resursu un 
iekārtu izmantošanas 
efektivitāte 

4 Pilnveidota attālināto mācību kārtība, 
kas ļāva visu mācību gadu ikvienam 
skolēnam piedalīties mācību procesā, 
pat tad, ja skolēnam bija jāmācās no 
mājām. Tika nodrošināts līdzvērtīgs 
mācību process skolēniem klasē un 
otrpus ekrānam. 

Jaunas datorklases izveide - telpa ar 
materiāltehnisko nodrošinājumu, kura 
ir pieejama visiem priekšmetu 
pedagogiem mācību procesa 
daudzveidošanā. 



Izglītības iestādes apkārtējā 
teritorija un telpu atbilstība 
mācību un audzināšanas 
procesam, to funkcionalitāte 

3 Sakārtota infrastruktūra  ēkai Rīgas 
ielā 30. Ikvienam skolēnam ir iespēja 
starpbrīdi pavadīt skolas pagalmā uz 
āra trenažieriem, basketbola laukuma 
vai pasēdēt skolas pagalmā. 
Uzsākta telpu aprīkošana ar 
funkcionālākām skolēnu mēbelēm, 
kuras ļauj ātrāk un vieglāk nomainīt 
darba formu mācību stundu 
laikā.(grupu, pāru darbs) 
 

Jāuzlabo āra infrastruktūra ēkai 
Skolas ielā 24. Ēkā mācās skolēni 1. - 
3.klasei un āra infrastruktūra ir morāli 
novecojusi. 
Jāturpina skolēnu mēbeļu nomaiņa, lai 
mācību procesā viegli ir iespēja mainīt 
metodes. 

 
5.5.  2-3 galvenie apkopotie secinājumi par visu kritēriju turpmākajam darbam 

1. Rūjienas vidusskolai ir laba materiāltehniskā bāze, līdz šim pieejamās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un digitālie 
resursi ir ļāvuši veikt kvalitatīvu un uz noturīgu rezultātu vērstu mācību procesu. Gribētos pilnveidot un modernizēt skolu arī 
turpmāk, jo mūsdienu izglītības kvalitāte vairs nav iedomājama bez IT izmantošanas. Cerēsim, ka jaunajā novadā mūs 
sadzirdēs. 

2. Šajā mācību gadā izdevās noturēt un realizēt kvalitatīvu mācību procesu, pateicoties pedagogu personīgajam ieguldījumam 
un direktores vietnieka izglītības jautājumos IT jomā pieejamībai, jo atbalsts IT jomā ikvienam skolas kopienas dalībniekam 
bija tūlītējs un kvalitatīvs. šādu sadarbības modeli vēlētos saglabāt arī turpmāk. 

6. Izglītības iestādes dibinātāja noteiktie mērķi un uzdevumi izglītības iestādes vadītājam trīs gadiem 
1. Attīstīt Rūjienas vidusskolu kā konkurētspējīgu un uz attīstību virzītu, mūsdienīgu mācību iestādi. 
2. Izglītot vispusīgi attīstītu un lietpratīgu skolēnu, kurš ir ieinteresēts sevis pilnveidošanā gan intelektuālā, gan emocionālā jomā. 
3. Veicināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanos, atbilstoši pilnveidotā satura un pieejas vajadzībām. 

7. Informācija par izglītības iestādes, izglītības programmu akreditācijā un izglītības iestādes vadītāja 
profesionālās darbības novērtēšanā norādīto uzdevumu izpildi (2020./2021.māc.g., 2021./2022.māc.g.) 
2020./2021. mācību gadā realizētais pēc  akreditācijas komisijas ieteikumiem: 

1. Veikt nepieciešamās korekcijas “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā” un atkārtoti iepazīstināt pedagogus ar 
izglītojamos mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, akcentējot vienlīdzības un regularitātes principus un vadības ieteikumu 
savlaicīgu izpildi, lai nodrošinātu vērtēšanas kārtībā paredzēto. Jau 2021.gada jūnijā sākumskolas pedagogiem un skolas 
vadībai tika noorganizēti Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” kursi par vērtēšanu sākumskolā, kursu laikā tika iegūta 
pārliecība, ka Rūjienas vidusskolā vērtēšana notiek atbilstoši normatīviem aktiem. Veiktas korekcijas “Izglītojamo mācību 
sasniegumu vērtēšanas kārtībā”, kuras apspriestas metodiskajās komisijās un sadarbības grupās, kā arī 2021.gada 25. 
augusta metodiskās padomes sēdē, bet apstiprinātas 2021.gada 27. augusta pedagoģiskās padomes sēdē. 

2. Ir nepieciešams veikt regulārus ierakstus VIIS atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Dati tiek ievadīti atbilstoši 
normatīvajiem aktiem, ievērojot termiņus. Ir detalizētāk sadalīti pienākumi vadības komandas ietvaros, skaidri atrunāts, kuru 
sadaļu sistēmā pārrauga. 

2021./2022. mācību gadā realizētais pēc  akreditācijas komisijas ieteikumiem: 

1. Veikt nepieciešamās korekcijas “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā” un atkārtoti iepazīstināt pedagogus ar 
izglītojamos mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, akcentējot vienlīdzības un regularitātes principus un vadības ieteikumu 



savlaicīgu izpildi, lai nodrošinātu vērtēšanas kārtībā paredzēto. Šajā mācību gadā turpinām pilnveidot vērtēšanu sākumskolas 
1.-3.klasēs. Metodisko komisiju vadītājas apmeklē pilnveides kursus šajā jomā un ar aktualitātēm iepazīstina pārējos 
pedagogus, kuri strādā šajās klasēs.  

2. Ir nepieciešams speciālais pedagogs, jo Rūjienas vidusskola realizē Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem 
ar mācīšanās traucējumiem. Ir ievietoti darba sludinājumi, bet nav bijis neviens interesents ar atbilstošu izglītību, kurš būtu 
izteicis vēlmi strādāt skolā. No skolas administrācijas puses ir ierosinājums atbalsta komandas dalībniekiem apmeklēt 
pilnveides kursus speciālajā izglītībā, regulāri notiek konsultācijas ar Valmieras Gaujas krasta vidusskolas speciālistiem. 

 

8. Izglītības iestādes vadītāja, izglītības iestādes padomes un izglītojamo pašpārvaldes ieteikumi izglītības 
iestādes darbības pilnveidei un izglītības/nozaru politikas jautājumos (pēc iestādes vēlmēm) 
 
 

8.1. Izglītības iestādes vadītāja sniegti ieteikumi izglītības/nozaru politikas jautājumos 
Rūjienas vidusskola un Skolas Vecāku padomes pārstāvji ir vērsušies pēc palīdzības pie Valmieras novada sociālā dienesta 

darbiniekiem, Valmieras novada pašvaldības policijas, Valsts policijas darbiniekiem jautājumos par drošu ceļu ikvienam skolēnam 
līdz skolai un dodoties mājās. Esam izteikuši vēlmi sadarboties, jo mūsu novērojumi liecina, ka bieži SKOLA paliek viena mirklī, 
kad jārisina problēmsituācija ar skolēnu un viņa ģimeni (situācijās, kad ģimene neizrāda interesi). Par šo jautājumu notika divas 
starpdisciplināras sēdes, izveidotas divas korekcijas programmas skolēniem un viņu ģimenēm, kuras arī reāli darbojas un ir 
redzami rezultāti. Esam ieguvuši lielāku Valmieras novada Pašvaldības  policijas uzmanību, kas disciplinē Rūjienas vidusskolas 
skolēnus. Šajā sadarbībā visvairāk priecē tas, ka policijas pārstāvis nekavējoties informē skolēna vecākus par izdarītajiem 
pārkāpumiem. Šķiet, ka mūsu uzdrīkstēšanās runāt par problēmām ir vainagojušās ar nelielām uzvarām. Ceram uz veiksmīgu 
sadarbību arī turpmāk. 

 

8.2. Izglītības iestādes padomes ieteikumi izglītības iestādes darbības pilnveidei un/vai izglītības/nozaru politikas jautājumos 
1. Turpināt sadarbību ar likumiskajiem pārstāvjiem, regulāri informējot tos par skolas aktualitātēm. Vecāku pārstāvji uzsver, ka 

novērtē to, ka skolas administrācija izsūta informāciju, rūpīgi izvērtējot auditoriju, uz kuru tā attiecas.  
2. Ieteikums skolai - runāt skaļāk par skolas augstajiem sasniegumiem izglītības jomā. Tas varētu lauzt sabiedrības uzskatus 

par to, ka kvalitatīvu izglītību iespējams iegūt tikai lielajās pilsētas skolās. 
3. Izsaka vēlmi skolai rast iespēju skolēnu peldētapmācības realizēšanai. 

 

8.3.  Izglītojamo pašpārvaldes ieteikumi izglītības iestādes darbības pilnveidei un/vai izglītības/nozaru politikas jautājumos 
Turpināt pašpārvaldes un skolas administrācijas sadarbību tā, lai diskusijas ceļā skolā varētu ieviest mūsdienīgas un 

inovatīvas darba formas, kuras atspoguļotos skolas ikdienas un svētku dienās. Tas radītu piederības sajūtu visai Rūjienas 
vidusskolas kopienai. 

 

 
Rūjienas vidusskolas direktores  L.Čākure 



 


